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THÔNG TRI 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  

đối với công tác của hội luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh 

____ 

 

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, 

chính quyền địa phương, hội luật gia các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm 

trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đóng góp tích cực trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, 

hòa giải ở cơ sở, phòng, chống vi phạm, tội phạm...; khẳng định vị trí, vai trò 

của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù của những người đã và 

đang làm công tác pháp luật; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, 

do nhân dân và vì nhân dân. Tổ chức của các cấp hội được củng cố, kiện toàn và 

không ngừng phát triển về số lượng hội viên; đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã 

thành lập được 06 chi hội luật gia trực thuộc, 14 hội luật gia huyện, thị xã, thành 

phố, với tổng số 854 hội viên (03 huyện: Ia Pa, Kbang, Chư Prông chưa thành 

lập huyện hội). 

Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên vẫn còn 

hạn chế; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thành lập được tổ chức hội; số 

lượng hội viên chưa tương xứng với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đã và đang làm công tác pháp luật. Chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của tổ chức hội và hội viên chưa cao, còn lúng túng về nội dung, phương 

thức hoạt động, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của hội còn thiếu, chưa được đầu tư đúng 

mức. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do một số cấp ủy, người đứng đầu 

nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí của hội luật gia nên chưa quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho việc xây dựng, củng cố tổ chức, định 

hướng hoạt động của hội và phát triển hội viên.  

Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác tổ chức và 

hoạt động của hội luật gia các cấp trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

yêu cầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt một 

số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1- Các cấp ủy tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả 

Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) 

về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt 
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Nam; Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa 

X) về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục củng cố, 

nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của hội và tầm quan trọng của 

việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với tổ chức và hoạt 

động của hội luật gia; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với hội, định 

kỳ nghe báo cáo, chỉ đạo, định hướng, giao nhiệm vụ cho các cấp hội. 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố và phát triển tổ chức hội, 

tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo các 

tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam (phê duyệt 

kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-BNV,  ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ) tham gia tổ chức hội. Phấn đấu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có đủ điều kiện đều có tổ chức hội luật gia. 

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa Chỉ thị số 56-

CT/TW, ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Kết 

luận số 19-KL/TW, ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa X) về tổng 

kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 

24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam 

trong giai đoạn mới và Thông tri này để tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo 

xem xét hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hội khắc 

phục những khó khăn, vướng mắc hiện nay; tiếp tục xây dựng, củng cố, phát 

triển về tổ chức và hoạt động của các cấp hội. 

3- Hội Luật gia tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết đánh giá những 

kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, qua 

đó, đề ra các giải pháp khắc phục, hướng dẫn đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cấp hội 

trong thời gian tới. Hướng dẫn các cấp hội cụ thể hóa Điều lệ, xây dựng quy chế 

hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Thường xuyên 

giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho hội viên; vận động 

hội viên tích cực tham gia hoạt động của tổ chức hội, đảm bảo hoạt động của hội 

đúng tôn chỉ, mục đích và hướng về cơ sở. 

Tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải 

cơ sở; giám sát thực thi pháp luật, tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh chấp ở cơ sở 

ngoài cơ chế nhà nước. Tích cực, chủ động trong việc tham gia xây dựng chính 

sách pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phòng, chống tội phạm. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi phục vụ cho công 

cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Gia Lai vững mạnh toàn diện, góp 

phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 

dân và vì nhân dân. 
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4- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc; các huyện ủy, thị 

ủy, thành ủy căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện Thông tri này. Định kỳ hằng năm sơ kết, đánh giá kết quả 

thực hiện, gửi báo cáo sơ kết về Ban Nội chính Tỉnh ủy để tổng hợp chung. 

5- Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Thông tri này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, 

- Vụ Địa phương III tại Đà Nẵng, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,  

giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ  

trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Hội Luật gia tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                      

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

                      PHÓ BÍ THƯ 

 

 

đã ký 

 

 

 

Châu Ngọc Tuấn 
 

 

 

 


