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Quáng Trj,  ngay16  tháng 8 nám 2020 

KInh gJ.ri: 
- Các S, ban, ngânh, doàn th xa hi cAp tinh; 
- UBND các huyn, th xã, thành phô; 
- Hi Lut gia tinh Quâng Trj. 

Thirc hin Chi thj s 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 cüa Thu ti.rng ChInh 
phü ye vic tAng cithng thirc hin các giAi pháp nhAm ho try, phát huy tot vai trô 
cüa Hi Lut gia Vit Nam, UBND tinh yêu câu các Sà, ban, ngãnh, doàn the, 
UBND các huyn, thj xA, thành phO, Hi Lut gia tinh Quáng Trj ttp trung thirc 
hin tOt các ni dung cOng vic sau: 

1. Các Sâ, ban, ngành, doAn the thuc tinh vá UBND cac huyn, thj xa, 
thành phô tiêp tllc phô biên, quán trit và triên khai thirc hin dông b các giAi 
phap h tro, tao diêu kiên thuân 101 cho hoat dOng cac cap Hôi Luât gia, liia 
ch9n, bô tn các 1ut gia có phâm chat, nAng 1irc, kinh nghim và có dfi tiêu 
chuân dê bô tn lam cong tác chuyên trách và kiêm nhim; quan tam dAo tao, bôi 
duông nâng cao bàn linh chInh trj, näng lirc chuyên mon cho hi viên. 

Phát huy vai trô cüa cac cap Hi Lust gia trong cong tác tham gia xây 
dung chInh sách phap lut, thâm djnh, gop 9 kiên ye xây dimg vAn bàn quy 
phm pháp 1ut, phô biên, giáo diic pháp 1ut và trq giüp pháp 19, boa giâi co sâ 
và giám sat vic giAi quyêt khiêu nai,  tO cao, giài quyêt tranh chap pháp 19 theo 
quy djnh pháp lut; tham gia phông chông ti phm; tham gia các hoat dng 
giám sat, phAn bin xA hi vA các hoat dng khác theo quy djnh cOa Diêu I Hi 
Lut gia Vit Nam... DAm bAo bô tn, s1r ding kinh phi chi hoot dng thuing 
xuyên hang nAm dê thirc hin nhim vui du'cic giao cho các cap Hi Lut gia theo 
quy djnh pháp 1ut ye phân cap ngân sách nhA nuc. 

2. Sâ Tu pháp dé xuât vA thurc hin các giAi pháp dê phát huy vai trô cüa 
Hi trong các boat ctng xây dirng pháp 1u.t, phO biên, giáo duic phap 1u.t, tu 
van pháp 1ut, trçi giüp pháp 19, hôa giAi 1 co S. To diêu kin, phOi hcp, h trq 
Hi Lut gia tham gia tIch circ trong vic xây dirng vA thirc hin các chucrng 
trInh, du,r an xA hi hóa cOng tác phô biên, giao diuc pháp 1u.t, trç giüp pháp 19 và 
các hoat dng khác duc giao. Chü tn, phôi hp vi Hi Lut gia tinh vA các co' 
quan có lien quan theo dOi, don doe, kiêm tra vic triên khai thrc hin Chi thj sO 
21/CT-TTg ngAy 30/8/2019 cüa Thu tung ChInh phü. 

3. Hi Lut gia tinh chi dao  cüng cO, kin toAn to chuc, thông nhât triên 
khai Diêu l Hi Lut gia Vit Nam dã duxc Thu tuó'ng ChInh phA phé duyt tai 
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phát trin thânh 1p Hi Lut gia i các huyn, thj xã, thânh ph chiia có Hi 
Lut gia, tao  diêu kin cho các cap Hi vã hi viên phát huy vai trô, vi trI cüa 
mInh trong cong tác. Tich circ phôi hgp vi các Sâ, ngành tang cithng thirc hin 
các giái pháp nhãm ho trq phát huy vai trô cOa các cap Hi trong giai doan mâi. 

4. So Ni vii phát huy vai trô cüa Hi Lut gia trong vic nghiên c1ru, gop 
các dê an ye cãi cách thu tc hành chInh, chü dng tharn gia kiêm tra, rà soát 

các thO tVc  hânh chIrih theo yêu câu cüa cci quan Co thâm quyên, de xuât các 
sang kiên cái cách ye ca chê, chInh sách, thu tiic hành chInh lien quan den san 
xuât, kinh doanh và dOi song cüa nhân dan, dánh giá vic thirc hin cãi cách thU 
tic hành chInh tai  ngành, dja phiiang. 

5. SO Ngoi vçi thirc hin các giâi pháp và tao  diêu kin dê Hi Lut gia 
tinh nâng cao nAng hrc thirc hin cOng tác dOi ngoi nhân dan; tang cuOng các 
boat dng nghiên cru, giao liru, trao dôi kinh nghirn trong linh virc pháp lut. 

6. Thanh tra tinh thirc hin các bin pháp dê phát buy vij trI, vai trO cUa 
Hôi Luât gia trong viêc than-i gia vào các boat dng tiêp cOng dan, tu van giái 
quyêt khiêu nai  theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

7. SO Tài chInh phôi hçip vOi các co quan, dan vj có lien quan tham miru 
UBND tinh h trçY kinh phi cho Hi Lut gia tinh thirc hin các nhim vii nba 
rnrOc theo quy djnh, phU hcip vOi khá nãng ngân sách hang nàm. 

Yêu câu Giám dOe các SO, Thu truO!ng các ban, ngành, doãn the, ChU tjch 
UBND các huyn, thj xâ, thânh phô, Hi Li4t gia tinh nghiêrn tUe triên khai 
thiic hin COng van nay; hang näm báo cáo két qua thirc hin ye SO Tu pháp dê 
tong hçip báo cáo UBND tinh, Bô Tu pháp theo quy djnh./j/ 

Noi n/ia,,: 
-Nhtxtrên; 
- B Tr pháp (b/c); 
- CT, các PCI UBND tinh; 
- Li.ru: VT, NC. 
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