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SỞ TƢ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-STP  

          

Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn, ký hợp đồng với Tổ chức hành nghề luật sƣ,  

Tổ chức tƣ vấn pháp luật thực hiện trợ giúp pháp lý 

  

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP 

ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp 

lý; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy dịnh chi tiết 

một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp 

pháp lý; Căn cứ tình hình thực tiễn nhu cầu trợ giúp pháp lý của địa phương, Sở Tư 

pháp Thanh Hóa thông báo lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư thực 

hiện trợ giúp pháp lý, cụ thể như sau: 

1. Số lƣợng tổ chức hành nghề luật sƣ, tổ chức tƣ vấn pháp luật dự kiến lựa 

chọn: 01 tổ chức hành nghề luật sư. 

2. Điều kiện ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý: 

a) Có lĩnh vực đăng ký hoạt động phù hợp với lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo 

quy định của Luật trợ giúp pháp lý (tất cả các lĩnh vực pháp luật trừ kinh doanh 

thương mại); 

b) Là Tổ chức hành nghề luật sư có ít nhất 01 luật sư làm việc thường xuyên tại 

tổ chức; Tổ chức tư vấn pháp luật có ít nhất 01 tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh 

nghiệm tư vấn pháp luật trở lên; 

c) Có cơ sở vật chất phù hợp với hoạt động trợ giúp pháp lý; 

d) Không đang trong thời gian thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật; 

đ) Tổ chức đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 

Luật Trợ giúp pháp lý thì không được lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp 

lý trong thời gian ít nhất 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm. 

3. Hợp đồng thực hiện Trợ giúp pháp lý 

Hợp đồng thực hiện Trợ giúp pháp lý có Nội dung theo quy định tại Điều 14 

của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp 

4. Yêu cầu về hồ sơ: 

a) Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; 

b) Bản sao Giấy đăng ký hoạt động; 

c) Bản giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư tham 

gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trong đó nêu rõ số luật sư làm 

việc tại tổ chức (kèm theo bản sao thẻ luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật), vụ việc tham 

gia tố tụng, kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý, cơ sở vật chất và các nội dung khác 

có liên quan.  

5. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ: 
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Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính về Sở Tư pháp. 

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ 

sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo 

ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, 

địa chỉ: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, T/p Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Thời hạn nhận hồ sơ: 20 ngày, kể từ ngày thông báo được đăng tải trên 

Website của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa 

7. Cách thức, tiêu chí thang bảng điểm đánh giá hồ sơ: Gửi kèm theo thông 

báo này. 

- Trong thời hạn nhận hồ sơ nêu trên Tổ chức hành nghề luật sư, Tổ chức tư vấn 

pháp luật có nguyện vọng, có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và có đề nghị 

ký hợp đồng thực hiện Trợ giúp pháp lý nộp 01 bộ hồ sơ về Sở Tư pháp  

- Sở Tư pháp đánh giá hồ sơ và lựa chọn tổ chức Tổ chức hành nghề luật sư, Tổ 

chức tư vấn pháp luật theo tiêu chí chấm điểm và thông báo kết quả đến tổ chức được 

lựa chọn. 

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc (kể từ ngày thông báo kết quả lựa 

chọn) tổ chức được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp. 

 - Tổ chức phải có số điểm đánh giá cuối cùng từ 50 điểm trở lên và được lựa 

chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng dự kiến lựa chọn. 

- Các mẫu giấy tờ được quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. 

Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư 

pháp Thanh Hóa./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Ngọc Minh 
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TIÊU CHÍ, THANG BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ 

(Kèm theo Thông báo số …... /TB-STP ngày  ....  tháng ...... năm 2020 của  

Sở Tư pháp Thanh Hóa) 

 

1. Tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ của Tổ chức hành nghề luật sƣ 

Stt  Tiêu chuẩn 

Số 

điểm 

chấm 

1.  
Có lĩnh vực đăng ký hoạt động phù hợp với lĩnh vực trợ giúp 

pháp lý 
30 

2.  Số lƣợng luật sƣ làm việc thƣờng xuyên tại tổ chức 25 

2.1. 01 Luật sư   15 

2.2. Từ 02 đến 03 Luật sư  20 

2.3. Từ 04 trở lên 25 

3.  Có cơ sở vật chất phù hợp với hoạt động trợ giúp pháp lý  25 

3.1 

3.1.1 Có trụ sở riêng biệt 10 

3.1.2 Có trụ sở kết hợp công năng khác  05 

3.2. 

3.2.1 
Tổ chức nhân sự: Có cán bộ chuyên trách nghiệp vụ, kế toán, 

văn thư. 
10 

3.2.2 
Tổ chức nhân sự: thiếu 01 trong những cán bộ chuyên trách 

nêu trên 
05 

3.3 

3.3.1 

Cơ sở vật chất: Có trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ hoạt 

động gồm: Bàn ghế làm việc, máy tính kết nối mạng, máy in, 

máy photocoppy 

05 

3.3.2 Thiếu 01 trong các cơ sở vật chất nêu trên. 03 

4.  Tiêu chí khác 20 

4.1 

4.1.1 
Số vụ việc tham gia tố tụng năm 2018, 2019 và đến 

31/10/2020: Từ 20 vụ việc trở lên 
10 

4.1.2 
Số vụ việc tham gia tố tụng năm 2018, 2019 và đến 

31/10/2020: dưới 20 vụ việc 
05 

4.2 

4.2.1 
Thời gian đăng ký hoạt động của Tổ chức từ 05 năm trở  

lên 
05 

4.2.1 Thời gian đăng ký hoạt động của Tổ chức dưới 05 năm 03 
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4.3 

4.3.1 
Có từ 50% tổng số Luật sư trở lên có chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số. 
05 

4.3.2 
Có dưới 50% tổng số Luật sư có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 

số hoặc là người dân tộc thiểu số 
03 

 

2.2. Tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ của Tổ chức tƣ vấn pháp luật 

Stt  Tiêu chuẩn 

Số 

điểm 

chấm 

1. 
Có lĩnh vực đăng ký hoạt động phù hợp với lĩnh vực trợ giúp 

pháp lý 
30 

2. 
Số lƣợng Tƣ vấn viên hoặc luật sƣ làm việc thƣờng xuyên tại tổ 

chức 
25 

2.1. 
Có 01 tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật 

trở lên hoặc 01 luật sư làm việc thường xuyên tại tổ chức   
15 

2.2. 
Có 02 tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật 

trở lên hoặc 02 luật sư làm việc thường xuyên tại tổ chức 
20 

2.3. 
Có 03 tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật 

trở lên hoặc 03 luật sư làm việc thường xuyên tại tổ chức 
25 

3. Có cơ sở vật chất phù hợp với hoạt động trợ giúp pháp lý  25 

3.1 

3.1.1 Có trụ sở riêng biệt 10 

3.1.2 Có trụ sở kết hợp công năng khác  05 

3.2. 

3.2.1 
Tổ chức nhân sự: Có cán bộ chuyên trách nghiệp vụ, kế toán, 

văn thư. 
10 

3.2.2 
Tổ chức nhân sự: thiếu 01 trong những cán bộ chuyên trách 

nêu trên 
05 

3.3 

3.3.1 

Cơ sở vật chất: Có trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ hoạt 

động: Bàn ghế làm việc, máy tính kết nối mạng, máy in, máy 

photocoppy. 

05 

3.3.2 Thiếu 01 trong các tiêu chí nêu trên. 03 

4. Tiêu chí khác 20 

4.1 4.1.1 
Số vụ việc tham gia tố tụng năm 2018, 2019 và đến 

31/10/2020: Từ 10 vụ việc trở lên 
10 
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4.1.2 
Số vụ việc tham gia tố tụng năm 2018, 2019 và đến 

31/10/2020: dưới 10 vụ việc  
05 

4.2 

4.2.1 Thời gian đăng ký hoạt động từ 05 năm trở lên 05 

4.2.1 Thời gian đăng ký hoạt động dưới 05 năm 03 

4.3 

4.3.1 

Có từ 50% tổng số Tư vấn viên pháp luật, Luật sư của Tổ 

chức tư vấn pháp luật có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc 

là người dân tộc thiểu số 

05 

4.3.2 

Có dưới 50% tổng số Tư vấn viên pháp luật, Luật sư của Tổ 

chức tư vấn pháp luật có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc 

là người dân tộc thiểu số 

03 
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