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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư 

 

Thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Luật sư và Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05/01/2019 của Bộ Tư pháp về 
việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (gọi tắt là Nghị 
định số 137/2018/NĐ-CP), UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất có hiệu quả các quy định của 
Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư 
tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩn chất đạo đức tốt, qua đó góp phần nâng 
cao hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội; 

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước đối với công 
tác luật sư trên địa bàn; chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều 
kiện cần thiết khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.  

2. Yêu cầu 

a) Việc triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP phải đạt hiệu quả, bảo 
đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; các cơ quan 
chức năng kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình tổ chức thực hiện; 

b) Xác định nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị; nội dung công việc, tiến 
độ hoàn thành và trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong 
triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP đến các Sở, ban, ngành; các cơ quan tiến hành tố tụng; UBND 
các huyện thành phố và các cơ quan liên quan. 
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- Tại cấp tỉnh: 

  + Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

 + Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh (Cổng thông tin điện tử của 
tỉnh), Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn và các sở, ngành 
có liên quan. 

- Tại cấp huyện: Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức quán triệt việc thi 
hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP bằng hình thức phù hợp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo. 

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về luật sư và hành 
nghề luật sư; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật mới để bảo đảm thi hành có hiệu quả Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

- Thời gian: Quý II năm 2019 và các năm tiếp theo. 

3. Tăng cường thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề luật sư; rà soát hoạt động hành nghề luật sư, hoạt động của 
tổ chức hành nghề luật sư. 

a) Thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp chứng chỉ 
hành nghề luật sư đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ và phù hợp với Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

 - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư, cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian: Hàng năm 

b) Rà soát, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, 
chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách 
cá nhân; Giấy phép thành lập Chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

 - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư, cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian: Hàng năm 

4. Rà soát, công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính về luật sư, hành nghề 
luật sư phù hợp quy định của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

 - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; 
cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian: Quý III năm 2019. 
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5. Thanh tra, kiểm tra thường xuyên tổ chức và hoạt động của luật sư 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

 - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư, cơ quan, đơn vị có liên quan 

- Thời gian: Hàng năm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo 
cáo tình hình, kết quả thực hiện. 

2. Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch 
này và theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực 
hiện đạt hiệu quả. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tăng cường thời 
lượng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP; 
thường xuyên đăng các tin, bài, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh tình hình về 
luật sư, hành nghề luật sư. 

           4. Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố quán triệt, 
tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP bằng hình 
thức phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa 
bàn; triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (Cục BTTP); 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- TAND, VKSND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh 
các phòng: NC, TH, KTTH, TT THCB; 
  - Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Nguyễn Long Hải 
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