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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022  

của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng  

đối với Hội Luật gia trong tình hình mới 

 

Thực hiện Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Huyện uỷ Trùng Khánh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW 

ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 

của Ðảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ÐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 

01 tháng 7 nãm 2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 30 tháng 

11 năm 2022 của  Ban Thường vụ Huyện uỷ Trùng Khánh phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và 

chính quyền địa phương  đối với các cấp Hội Luật gia trên địa bàn huyện trong 

tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

Bám sát nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 nãm 2022 của Bộ 

Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy và tình hình thực tế của địa phương; xác định rõ nhiệm vụ, giải 

pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực 

hiện. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 

01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 30 tháng 

11 năm 2022 của  Ban Thường vụ Huyện ủy Trùng Khánh và các chủ trương, 

nghị quyết liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế địa 

phương nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, 

vai trò của Hội Luật gia Việt Nam và các cấp Hội Luật gia 

- Ðơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia 

huyện, Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong quý I năm 2023. 
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- Kết quả thực hiện: Chỉ thị số 14-CT/TW, Kế hoạch số 158-KH/HU được 

triển khai. 

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia ngày càng vững 

mạnh về mặt tổ chức; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức 

gia nhập tổ chức Hội Luật gia 

- Ðơn vị thực hiện: Hội Luật gia chủ trì thực hiện; các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn thống kê, vận động các cán bộ, công chức, 

viên chức đủ tiêu chuẩn gia nhập Hội Luật gia. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm. 

- Kết quả thực hiện: các cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn được 

kết nạp hội viên Hội Luật gia. 

3. Ðổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật 

gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Ðiều lệ của 

Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức hoạt động của các cấp Hội. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng 

pháp luật; tãng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 

Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. 

Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người 

nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác tiếp dân, 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở... Chủ động tham gia 

công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, tuyển chọn, đào tạo, 

bồi dưỡng hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập 

cộng đồng đối với các phạm nhân. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Ðảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực 

thù địch 

- Ðơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông, Công an huyện, Thanh tra huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 

các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên. 

- Kết quả thực hiện: nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia 

được đổi mới. 

4. Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân 

- Ðơn vị thực hiện: Hội Luật gia huyện, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm. 

- Kết quả thực hiện: phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các 

thế lực thù địch; tích cực bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Ðảng; đề xuất được các 

cơ sở pháp lý phụ vụ cho bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần bảo vệ lợi ích 

quốc gia, dân tộc. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung tại Kế hoạch này chủ 

động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, bảo đảm hoàn thành đúng chất 

lượng và tiến độ quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các 

khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, gửi Phòng Tư 

pháp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo 

dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá 

trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm 

quyền, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét. Ðịnh kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào tiêu 

chuẩn hội viên Hội Luật gia rà soát, thống kê danh sách các cán bộ, công chức, 

viên chức đủ tiêu chuẩn gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua phòng Tư pháp) 

trước ngày 28/02/2023. 

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường 

sự lãnh đạo của Ðảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới. Yêu cầu các 

quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nõi nhận: 
- Hội Luật gia tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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