
ỦỴ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: ^Cể^QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Mình, ngày tháng 10 năm, 2013 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Luật sư năm 2012; 

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngữ luật sư phục vụ hội nhập 
kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020 

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngàỵ 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 

Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 
123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án "Phát triến đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kỉnh tế quốc tế từ năm 2010 đến 
n ă m  2 0 2 0 .  

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngay 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ 
trưởng Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề 
luật sư đến năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3936/TTr-STP ngày 
07 tháng 10 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển nghề luật sư 

đến năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minhề 

Điều 2Ể Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư 

pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ nhiệm Đoàn 
Luật sư thành phố, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quận, huyện, và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
_ TT/TƯJ TT/HĐNDTP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- VPUB: PVP/PCNC, VX; . 
- Trung tâm Tin học - Công báo Thành <pĩío; 
- Phòng PCNC (2b); 
- Lưu: VT, (NC/K) P.J15 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KỂ HOẠCH 
Phát triển nghề luật sư đến năm 2020 

tại thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định sỗS^Cđ/QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2013 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

I. Mục đích 

1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 
"Phát trỉến đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến 
năm 2020" ban hành kèm theo Quyểt định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án); "Chiến lược phát triển nghề luật 
sư đến năm 2020" ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05 
tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (Chiến lược); Quyết định số 
1759/QĐ-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ ỉuật 
sư phục vụ hội nhập kỉnh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020" và Quyết định 
số 2320/QĐ-BTP ngày l3 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 
hành Ke hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 
2020. ề' ế 

2. Xác định các hoạt động, nhiệm yụ cụ thể để triển khai thực hiện, thời 
hạn hoàn thành, trách nhiệm và mối quan hệ phối họp của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, Chiến lược 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

II. Yêu cầu 

1. Thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại 
Đe án, Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai Đề án, 
Chiến lược của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhằm phát triển nghề luật sư trên địa 
bàn thành phố theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng được các yêu cầu của 
cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. 

2. Xác định lộ trình, chỉ tiêu phấn đấu trong từng giai đoạn phát triển đội 
ngũ luật sư phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Hồ 
Chí Minh và mục tiêu quy định trong Đe án, Chiến lượcế Phấn đấu đến năm 
2020 có trên 50 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh yực đầu tư, kinh 
doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, đồng thời phát triển được khoảng 10 
tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50 đến 100 luật sư/ 01 tổ chức, trong 
đó, có ít nhất 04 tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam có thương hiệu, uy 
tín trong khu vực và thế giới. 



3. Các hoạt động, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch phát triển nghề luật sư 
phải mang tính khả thi; phù hơp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức 
được phân công; đề cao trách nhiệm đồng thời đảm bảo sự phối hợp hiệu quả 
của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển 
nghê luật sư đên năm 2020 tại thành phố. 

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
I. Giai đoạn 2013-2015 

1. Triền khai, thực hiện các quy định pháp luật về luật sư và hành 
nghề luật sư; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện thể 
chế và chính sách về luật sư và hành nghề luật sư 

l.lễ Triển khai, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật 
sư năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đề xuất, kiến nghị giải pháp 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có). 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối họp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ 
quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 

1.2. Nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật tố tụng có liên quan 
đến vị trí, vai trò của luật sư, tổ chức và hoạt động của luật sư trong tiến trình 
cải cách tư pháp, đặc biệt là cải cách mô hình cơ quan tố tụng, quy trình tố 
tụng; kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung các văn 
bản quy phạm pháp luật về tố tụng có liên quan đến quy trình, thủ tục tham gia 
tô tụng, vị trí, vai trò hoạt động hành nghê của luật sư. 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, 
tô chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 

2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, 
vai trò của luật sư trong xã hội 

2.1. Triển khai, thực hiện các hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải 
thưởng cho các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theo Hệ tiêu chí do cơ quan 
có thẩm quyền ban hành. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối họp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Luật sư, Hội 
Luật gia thành phố, Báo Pháp luật thành phố, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói 
nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 

2.2. Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao yị trí, vai trò của luật 
sư trong xã hội; khuyến khích việc sử dụng luật sư trong các hoạt động tham 
gia tô tụng, dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư trong các giao dịch, dự án, hoạt 
động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ... 



a) Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành 
phố Ho Chí Minh. ' 

b) Đơn vị phối họp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Sở Tư pháp, 
Sở Thông tin và Truyên thông, các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ 
quan, tô chức có liên quanế 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư 
3.1. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về thực trạng đội ngũ luật sư trên địa 

bàn thành phố. 
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sưề 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia Thành phố và các cơ quan, 
tô chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014. 
3.2. Giám sát người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn và tổ 

chức hành nghề luật sư nhận tập sự trong việc thực hiện Quy chế tập sự hành 
nghê luật sưệ 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, 

tô chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 
3.3. Triển khai thực hiện bồi dưỡng bắt buộc đối với luật sư theo quy 

định. 
a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 
b) Đơn vị phối họp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, 

tô chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015. 
3.4. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên 

môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng hành nghề, đạo đức ứng xử nghề nghiệp 
luật sư; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo trao đổi kinh nghiệm pháp luậtỀ Bảo 
đảm đến năm 2015 có ít nhất 30% số lượng luật sư là thành viên Đoàn Luật sư 
Thành phố được bồi dưỡng thường xuyên. 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 
b) Đơn vị phối họp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 
4. Phát triển tổ chửc hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố 
4.1. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tọa đàm, hội thảo trao đổi kinh 

nghiệm về kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư cho các luật 
sư trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ cho các luật sư kiến thức về tổ chức 
quản lý hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, phục vụ cho việc phát triển 
quy mô, cũng như chuyên nghiệp hóa đối với các tổ chức hành nghề luật sư. 



a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 

4.2. Nghiên cứu, thực hiện các biện pháp nhằm phát triển tổ chức hành 
nghề luật sư phù họp với nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý, phát triển tổ 
chức hành nghề luật sư có quy mô lớn hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực 
thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư 
nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2015, trên địa bàn Thành phố có ít nhất 02 tổ 
chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50 đến 100 luật sư/01 tổ chức hoạt động 
chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nưởc 
ngoài. 

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối họp: Đoàn Luật sư, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Sở Công Thương, Cục Thuế, Hội Luật gia thành phố, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh 
nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015ẵ 

5. Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế trên địa bàn 
thành phố 

5.1. Tập họp các luật sư hoạt động chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật 
phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nhóm, câu lạc 
bộ của các luật sư này để giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thực hiện 
các hoạt động phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tếẵ 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015 

5.2. Xây dựng Ke hoạch và thực hiện tập huấn kiến thức pháp luật chuyên 
sâu vê thương mại quôc tê cho các đôi tượng là luật sư phục vụ cho quá trình 
hội nhập quốc tếế 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Hội 
Luật gia thành phô và các cơ quan, tô chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 

- 5.3. Xây dựng và thực hiện cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các luật sư tham 
gia vào các chương trình đào tạo theo Đề án của Chính phủ, cũng như chính 
sách thu hút các luật sư được cử đi đào tạo theo Đề án của Chính phủ hoặc tự 
đào tạo ở nước ngoài tham gia hành nghề tại thành phố Hồ Chí Minh và có cơ 
chê sử dụng hiệu quả đội ngũ luật sư này. Phấn đấu đến năm 2015, trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh có ít nhất 15 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh 
vực đâu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. 



a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Sở Tài chính 
và các cơ quan, tổ chức khác. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015. 

6. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huy vai trò của 
luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh Cải cách 
tư pháp 

6.1. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện tăng cường sự tham gia của luật sư 
vào các dự án công. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối họp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công 
thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Đoàn Luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh 
thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ 
chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 

6.2. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện tăng cường sự tham gia của luật sư 
trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tự pháp. 

b) Đơn vị phối họp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ 
quan, tồ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 

6.3 ễ Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích sự tham gia của luật sư 
trong các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố, bảo đảm các luật sư tham gia 
đầy đủ, có chất lượng các vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. 
Phấn đấu đến năm 2015 có trên 20% các vụ án hình sự do Tòa án xét xử trên 
địa bàn thành phố có luật sư tham gia. 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an thành phố và các cơ quan, tổ 
chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 

6.4. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích và huy động sự tham gia 
đóng góp ý kiến của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong các chương trình 
kinh tế - xã hội của thành phố, tham gia xấy dựng chính sách, pháp luật nói 
chung và chính sách, pháp luật liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư 
pháp và hội nhập quốc tế. 

a) Đon vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ 
quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 



7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành 
nghề luật sư; nâng cao chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
luật sư 

7.1ệ Triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư 
và hành nghề luật sư trên địa bàn thành phốẻ 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 
b) Đơn vị phối hơp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, ủy ban nhân 

dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 
7.2ể Tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về tổ chức và hoạt 

động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư tại thành phố 
Hồ Chí Minh. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 
b) Đơn vị phối họp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, ủy ban nhân 

dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 
7.3. Triển khai hoạt động cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động liên quan 

đến luật sư và tổ chức hành nghề luật sư theo hướng tinh giản hóa các thủ tục, 
đáp ứng được yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường 
áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước đối với luật sư 
và tổ chức hành nghề luật sư. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 
b) Đơn yị phối họp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Sở Thông tin 

và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 
7.4. Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực 

tự quản của Đoàn Luật sư, tăng cường công tác giám sát luật sư, hoạt động 
hành nghề luật sư, xử lý kỷ luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối 
với các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức ứng xử nghề 
nghiệp luật sư; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng 
trong Đoàn Luật sư thành phố. 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quanể 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015. 
II. Giai đoạn 2016-2020 
1. Triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về luật sư và hành 

nghê luật sư; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện thể 
chế và chính sách về luật sư và hành nghề luật sư 

1.1. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012, đề xuất kiến nghị những giải 
pháp tiêp tục hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư. 



a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ 
quan, tô chức khác. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016. 

1.2. Tiếp tục triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế 
chính sách liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn yị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ 
quan, tô chức khácế 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, 
vai trò của luật sư trong xã hội 

2.1. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải 
thưởng cho các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theo Hệ tiêu chí do cơ quan 
có thẩm quyền ban hànhẾ 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Luật sư, Hội 
Luật gia thành phố, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình, 
Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

2.2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao yị trí, vai trò của luật sư 
trong xã hội. 

a) Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành 
phố Ho Chí Minh. 

b) Đơn vị phối họp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Sở Tư pháp, 
Sở Thông tin và Truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ 
quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

3. Phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư 
3.1. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện phát triển đội ngũ luật sư đến năm 

2020 trên địa bàn thành phố có khoảng 7.000 luật sư. 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, 
tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

3.2. Tiếp tục công tác giám sát người tập sự hành nghề luật sư, luật sư 
hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự trong việc thực hiện Quy 
chế tập sự hành nghề luật sư. 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sưế 



b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, 
tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

3.3. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng bắt buộc; thực hiện bồi dưỡng thường 
xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng hành nghề, đạo đức ứng 
xử nghề nghiệp luật sư. Bảo đảm đến năm 2020, 100% luật sư thuộc Đoàn 
Luật sư thành phố được bồi dưỡng thường xuyên. 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sưề 

b) Đơn vị phối họp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, 
tô chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016- 2020. 

4. Phát triền tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố 
4.1. Tiếp tục triển khai tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tọa đàm, hội 

thảo trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề 
luật sư cho các luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố. 

a) Đơn vị thực hiện: Đoàn Luật sư. 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, 
tố chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

4.2. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phát triển 
tô chức hành nghề luật sư. Phấn đấu đến năm 2020, phát triển được trên 
địa bàn thành phố khoảng 10 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50 
đên 100 luật sư/01 tô chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đâu tư, 
kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, trong đó, có ít nhất 04 tổ chức 
hành nghề luật sư của Việt Nam có thương hiệu, uy tín trong khu vực và 
thê giới. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Sở Công Thương, Cục Thuế, Hội Luật gia thành phố, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh 
nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

5. Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế trên địa bàn thành 
phố 

5.1. Tiếp tục củng cố và phát triển những nhóm, câu lạc bộ các luật sư 
hoạt động chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật phục vụ cho quá trình hội nhập 
quốc tế. 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 



5.2. Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên sâu về 
thương mại quốc tế cho các đối tượng là luật sư phục vụ cho quá trình hội nhập 
quốc tếẵ . 

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Hội 
Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

5.3. Triến khai, thực hiện chính sách thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ 
luật sư được cử đi đào tạo theo Đề án của Chính phủ hoặc tự đào tạo ở nước 
ngoài về hành nghề tại thành phố Hồ Chí Minhễ Phấn đấu đến năm 2020 trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trên 50 luật sư hoạt động chuyên sâu trong 
lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Sở Tài chính 
và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

6. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huy vai trò của luật 
sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh Cải cách tư pháp 

6ệl. Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế sử dụng dịch yụ tư vấn pháp 
lý của luật sư trong các giao dịch, dự án, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ẵ.. bảo đảm đến năm 2020 có 
trên 50% số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn 
pháp lý của luật sư. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối họp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công 
Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Đoàn Luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh 
thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ 
chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

6.2. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch tăng cường sự tham gia 
của luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp 
pháp lý. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Đơn vị phối họp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ 
quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 

6.3. Triển khai, thực hiện cơ chế khuyến khích sự tham gia của luật sư 
trong các vụ án hình sự trên địa bàn Thành phố. Phấn đấu đến năm 2020 có 
trên 50% các vụ án hình sự do Tòa án xét xử trên địa bàn thành phố có luật sư 
tham gia. 



a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 
b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an thành phố và các cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 
6.4. Triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và huy động sự tham gia 

đóng góp ý kiến của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong các chương trình 
kinh tế - xã hội của thành phố, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nói 
chung và chính sách, pháp luật liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư 
pháp và hội nhập quốc tế. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ 

quan, tổ chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020ế 

7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành 
nghề luật sư; nâng cao chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
luật sư 

7.1. Tiếp tục triển khai, thực hiện Quy chế phối họp trong công tác quản 
lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 
b) Đơn vị phối họp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, ủy ban nhân 

dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020ế 

7.2. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về tổ chức 
và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư tại 
Thành phốẵ 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 
b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, ủy ban nhân 

dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 
7.3. Nghiên cứu, đề xuất việc triển khai hoạt động cấp Giấy đăng ký hoạt 

động của tổ chức hành nghề luật sư qua mạng internet. 
a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 
b) Đơn vị phối họp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Luật sư, Hội 

Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020. 
7ả4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực tự quản của Đoàn 

Luật sư, tăng cường công tác giám sát luật sư, hoạt động hành nghề luật sư, xử 
lý kỷ luật và kiên nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi 
phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, nâng 
cao chât lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư 
thành phố. 



a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư. 

b) Đơn vị phối họp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020ắ 

c. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Phân công thực hiện 
1. Sở Tư pháp 

- Chủ ,trì, phối họp vởi Đoàn Luật sư thành phố và các cơ quan, tổ chức có 
liên quan thực hiện những nhiệm vụ theo Kế hoạch này; 

- Định kỳ hàĩig năm, từng giai đoạn, giúp ủy ban nhân dân thành phố báo 
cáo Bộ Tư pháp về tình hìrih triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật 
sjư; " . , V / 

- Tham mưu, giup ủy ban nhân dân thành phố các công tác sơ kết, tổng 
kết triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư; 

- Chủ động theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch phát 
triến nghề luật sư. Tập họp những khó khăn, vướng mắc do các cơ quan, đơn 
vị phản ánh trong quá trình thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư, đề xuất 
trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết địnhế 

2. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán và bố trí kinh phí cho các cơ quan, tổ chức được phân 
công trách nhiệm là đơn vị chủ trì để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại 
Ke hoạch phát triển nghề luật sư theo quy định pháp luậtề 

3. Đoàn Luật sư 
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Đoàn Luật sư thành 

phố có trách nhiệm chủ trì, phối họp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ 
chức có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển nghề 
luật sư; 

- Định kỳ hàng năm, từng giai đoạn xây dựng Báo cáo về tình hình triển 
khai thực hiện Ke hoạch phát triển nghề luật sư gửi ủy ban nhân dân thành phố 
để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp. 

4. Hội Luật gia thành phố 
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội Luật gia thành phố 

có trách nhiệm thực hiện và phối họp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ 
chức có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển nghề 
luật sư. 

5. Các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan 

Trong, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Sở, ban, ngành, 
ủy ban nhân dân quận - huyện, cơ quan, tồ chức, cá nhân liên quan có trách 
nhiệm phốỉ hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện những nhiệm vụ theo Ke 
hoạch phát triển nghề luật sưễ 



II. Kinh phí 
Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư bao gồm 

kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ 
chức hành nghề luật sư, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài 
nước và các nguồn thu họp pháp khác./. 

Hứa Ngọc Thuận 


