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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính   

tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
_____________ 

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ    

Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tham dự 

cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải 

Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Phó 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

Đỗ Ngọc Thịnh và các đồng chí trong Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam.  

Sau khi nghe Chủ tịch Liên đoàn Luật sư báo cáo về kết quả công tác tổ chức 

Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III; một số nhiệm vụ chính trị pháp lý 

được Đảng, Nhà nước giao cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực hiện; các kiến 

nghị, đề xuất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ý kiến phát biểu của  Lãnh đạo các 

cơ quan nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến kết luận như 

sau: 

1. Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thành lập từ tháng 5 năm 2009 trên cơ 

sở Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án thành lập Tổ chức Luật sư toàn quốc.  

Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, thực hiện nhiều 

nhiệm vụ chính trị, pháp lý được Đảng và Nhà nước giao, góp phần bảo vệ lợi ích 

của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực: (1) Góp 

ý, xây dựng chính sách, pháp luật; (2) Rà soát thủ tục hành chính; (3) Trợ giúp pháp 

lý miễn phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng khác theo quy 

định của Luật Trợ giúp pháp lý; (4) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và một số công 

tác xã hội khác. 

Các thành tích của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói riêng, đội ngũ luật sư nói 

chung được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Thay mặt Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương các thành tích mà đội ngũ luật sư, 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.  
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2.  Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu luật sư 

toàn quốc lần thứ III theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan có thẩm 

quyền. Đại hội đã thông qua danh sách uỷ viên Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm 

kỳ III gồm 93 uỷ viên; Hội đồng Luật sư toàn quốc đã bầu ra 21 uỷ viên Ban Thường 

vụ nhiệm kỳ III;  Đại hội đã bầu luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật 

sư Việt Nam nhiệm kỳ II tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

nhiệm kỳ III, cùng với 05 Phó Chủ tịch. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng 

luật sư Chủ tịch, các luật sư Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, Hội đồng Luật sư toàn 

quốc và toàn thể các luật sư Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tổ chức thành 

công Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.  

3. Thủ tướng Chính phủ tán thành các đánh giá về thành công, hạn chế trong 

các hoạt động của luật sư, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời gian qua cũng 

như phương hướng tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ 

III như được nêu trong báo cáo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.  

Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Trong thời gian tới, Liên đoàn Luật sư Việt 

Nam, các luật sư tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và hoàn 

thiện thể chế, pháp luật; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Liên 

đoàn Luật sư Việt Nam tập trung thực hiện một số hoạt động sau: 

- Xây dựng tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư trở thành cầu nối vững chắc 

giữa Đảng, Nhà nước và đội ngũ luật sư với Nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chính trị - pháp lý do Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền giao; phối hợp với 

các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu cơ chế giao việc từ Nhà nước cho Liên đoàn 

Luật sư Việt Nam; xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư luôn ý thức tinh thần bảo vệ 

lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân. 

- Xây dựng bộ máy hoạt động có tính chuyên môn hóa và chuyên nghiệp; xây 

dựng cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên đoàn 

Luật sư Việt Nam; bồi dưỡng, động viên khuyến khích đội ngũ luật sư tham gia 

đóng góp vào những hoạt động chung của Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt 

Nam, của Nhà nước, của xã hội, của Nhân dân. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, coi đây là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức 

liêm chính, trong sáng của đội ngũ luật sư; nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý cho 

khách hàng và cộng đồng xã hội. 
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- Có kế hoạch phát triển đội ngũ luật sư cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng 

yêu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội, yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ lợi ích 

công và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Phát triển nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư gắn với chuyển 

đổi số nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và xu hướng hội nhập quốc tế theo 

tinh thần Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 

6 năm 2020. 

4. Về các kiến nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam kiến nghị 02 nội dung: (1) Về trụ sở của Liên 

đoàn Luật sư Việt Nam và trụ sở của một số Đoàn Luật sư địa phương; (2) Về sử 

dụng đội ngũ luật sư bảo vệ lợi ích công. Bộ Tư pháp báo cáo về thẩm quyền phê 

duyệt Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như 

sau:  

a) Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhưng được 

hưởng chế độ như các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp1. Do vậy, các bộ, 

ngành, chính quyền địa phương cần nghiên cứu, quán triệt và thực hiện đúng chủ 

trương của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ 

trước đây về các nội dung liên quan đến kiến nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hiện nay.  

b) Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan, báo cáo, xin 

ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước ngày 20 tháng 5 năm 2022 về 02 nội dung: 

- Cơ chế thực hiện chủ trương của Đảng về việc Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

được hưởng chế độ như tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong bối cảnh các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chưa được sửa đổi (Luật Luật sư, Luật Đất 

đai, Luật Ngân sách…). 

- Thẩm quyền phê duyệt Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trong đó 

nêu rõ 02 phương án để báo cáo, xin ý kiến, cụ thể là: 

Phương án 1: Thực hiện theo tinh thần Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính 

trị.   

Phương án 2: Thực hiện theo quy định tại Điều 67 Luật Luật sư. 

                                           
1 Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị; Kết luận số 69/KL-TW của Ban Bí thư về việc 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động 

của luật sư. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-749-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx
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c) Về trụ sở của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và trụ sở của một số Đoàn Luật 

sư địa phương: Trong khi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chưa được 

sửa đổi, bổ sung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

          - Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện đúng Kết luận số 102-KL/TW 

ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, khẩn trương xem xét, thực hiện 

việc hỗ trợ, bố trí trụ sở phù hợp cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam để bảo đảm cho 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam ổn định về tổ chức và hoạt động; đồng thời, chủ động 

thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến việc bố trí trụ sở lâu dài, ổn định 

cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam để có thể thực hiện được ngay khi các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan được sửa đổi, bổ sung. 

          - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng 

Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, có 

chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động, ưu tiên bố trí trụ sở làm việc ổn định cho Đoàn 

Luật sư tại địa phương theo quy định.  

           - Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc 

trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của từng Bộ để thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội quần 

chúng tại Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị. 

         d) Về sử dụng đội ngũ luật sư bảo vệ lợi ích công: 

         - Các Bộ, ngành, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung 

và nghiêm túc triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ 

chức và hoạt động của luật sư, trong đó quan tâm đến chính sách sử dụng đội ngũ 

luật sư ngay từ khi bắt đầu các dự án kinh tế - xã hội của các cơ quan nhà nước ở 

Trung ương và địa phương nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa tranh chấp, bảo đảm 

lợi ích công. 

         - Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành cơ chế tài chính phù hợp đối với luật sư 

khi tham gia các hoạt động bảo vệ lợi ích công, bảo đảm thu hút được luật sư có 

trình độ cao, có kỹ năng và kinh nghiệm trong đàm phán, tranh tụng, tham gia nhiều 

hơn vào việc bảo vệ lợi ích công trong đầu tư, thương mại cũng như tranh tụng quốc 

tế. 

          - Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, 

cơ quan liên quan phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, 

ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế, 
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chính sách nhằm đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực, trình độ của các luật sư; 

tạo điều kiện cho đội ngũ luật sư Việt Nam tham gia các hoạt động bảo vệ lợi ích 

công.        

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;  

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy,  

  các Vụ: NC, TCCV, NN;  

- Lưu: VT, PL (2) 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM  

PHÓ 

 

 

 

Cao Huy  
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