
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TƢ PHÁP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-STP Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017; Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp 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 tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25 tháng 05 năm 2021 của Bộ 

Trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-

BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 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 tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp thông báo về việc lựa 

chọn tổ chức hành nghề luật sư để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý như 

sau: 

1. Số lƣợng tổ chức hành nghề luật sƣ dự kiến lựa chọn: 01 tổ chức. 

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

Tổ chức hành nghề luật sư (sau đây gọi là tổ chức) tham gia lựa chọn, ký 

hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây: 

- 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; 

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

- Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động hành nghề luật sư; 

- 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 kết hợp đồng thực hiện trợ 

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

3. Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ 

Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức ký 

hợp đồng được thực hiện theo Phụ lục đính kèm Thông báo này. 

4. Yêu cầu về hồ sơ 

- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, 

trong đó nêu rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật 
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Trợ giúp pháp lý và giới thiệu về tổ chức, hoạt động của tổ chức tham gia lựa 

chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, nêu rõ số luật sư làm việc tại tổ 

chức; vụ việc tham gia tố tụng; kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý (nếu có); 

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động. 

5. Thời gian, phƣơng thức, địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/11/2021 đến hết ngày 15/12/2021.              

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện, gửi 

về Sở Tư pháp, địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần 

Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (email: stp@danang.gov.vn; điện thoại 

liên hệ: 0236.889.622). 

Tổ chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, thư điện tử 01 bộ 

hồ sơ 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. Trường 

hợp hồ sơ được gửi qua thư điện tử thì thời điểm nộp hồ sơ là thời điểm hồ sơ đã 

gửi đến thư điện tử của Sở Tư pháp. Nếu thời điểm nộp hồ sơ qua thư điện tử 

ngoài giờ hành chính thì thời điểm nộp được tính là thời điểm bắt đầu từ ngày, 

giờ hành chính kế tiếp. 

6. Dự thảo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý 

(Theo mẫu đính kèm) 

Trên đây là thông báo lựa chọn tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 

pháp lý của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Đoàn Luật sư thành phố; 

- Website Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, BTTP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Châu Thanh Việt 
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Phụ lục 

CÁCH THỨC, TIÊU CHÍ, THANG BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ  

HỒ SƠ LỰA CHỌN TỔ CHỨC KÝ HỢP ĐỒNG  

THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-STP 

ngày      tháng     năm 2021 của Sở Tư pháp) 

 

1. Cách thức đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức ký hợp đồng thực hiện 

trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là tổ chức): 

Việc đánh giá được tiến hành qua 02 bước, bao gồm: 

Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ: 

- Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức (sau đây gọi là Tổ đánh giá) sử dụng 

tiêu chí đạt hoặc không đạt để đánh giá. 

+ Hồ sơ đạt yêu cầu: Các hồ sơ nộp đầy đủ thành phần hồ sơ và đúng thời 

hạn theo thông báo về việc lựa chọn tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 

pháp lý của Sở Tư pháp. 

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Các hồ sơ nộp không đầy đủ thành phần hồ sơ 

hoặc không đúng thời hạn theo thông báo về việc lựa chọn tổ chức ký hợp đồng 

thực hiện trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp. 

- Chỉ những hồ sơ được đánh giá là đạt yêu cầu ở Bước 1 mới tiếp tục 

được đánh giá ở Bước 2. 

Bước 2. Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý: 

- Tổ đánh giá sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để 

đánh giá, trong đó quy định cơ cấu điểm đối với từng tiêu chí. 

- Điểm cuối cùng là điểm trung bình cộng của các thành viên Tổ đánh giá 

và được xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 tổ chức trở lên có 

cùng số điểm thì Tổ trưởng Tổ đánh giá quyết định lựa chọn tổ chức để ký hợp 

đồng. 

- Tổ chức được lựa chọn 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 tổ chức 

cần lựa chọn theo thông báo. 

- Sở Tư pháp thông báo kết quả lựa chọn đến tổ chức đã nộp hồ sơ. Trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức được lựa chọn có 

trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp, trường hợp có lý do chính đáng thì có 

thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Quá thời 

hạn trên mà tổ chức được lựa chọn không ký hợp đồng thì Sở Tư pháp thông báo 
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để ký hợp đồng với tổ chức có số điểm cao kế tiếp (nếu còn). Trường hợp tổ 

chức nộp hồ sơ qua thư điện tử thì khi đến ký hợp đồng với Sở Tư pháp, tổ chức 

phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

2. Tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức: 

 

STT Tiêu chí Điểm tối đa 

1 Tiêu chí về việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về luật sƣ và hành nghề luật sƣ, pháp luật về 

thuế, kế toán, thống kê và quy định của pháp luật có 

liên quan của tổ chức 

10 

2 Tiêu chí về quá trình hoạt động của tổ chức (là thời 

gian tính từ thời điểm tổ chức đƣợc cấp giấy đăng ký 

hoạt động đến thời điểm tham gia đánh giá) 

25 

- Tổ chức có thời gian hoạt động từ đủ 10 năm trở lên 25 

- Tổ chức có thời gian hoạt động từ đủ 07 năm đến dưới 

10 năm 
20 

- Tổ chức có thời gian hoạt động từ đủ 03 năm đến dưới 

05 năm 
15 

- Tổ chức có thời gian hoạt động dưới 03 năm 10 

 

3 

Tiêu chí về lĩnh vực hành nghề theo Giấy đăng ký 

hoạt động do Sở Tƣ pháp cấp cho tổ chức phù hợp 

với các hình thức trợ giúp pháp lý  

15 

- Tổ chức có lĩnh vực hành nghề hoặc phạm vi hoạt động 

phù hợp với cả 03 hình thức: tham gia tố tụng, đại diện 

ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật. 

15 

- Tổ chức có lĩnh vực hành nghề hoặc phạm vi hoạt động 

phù hợp với 02 trong 03 hình thức: tham gia tố tụng, đại 

diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật. 

10 

- Tổ chức có lĩnh vực hành nghề hoặc phạm vi hoạt động 

phù hợp với 01 trong 03 hình thức: tham gia tố tụng, đại 

diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật. 

05 

 

4  

Tiêu chí về kinh nghiệm thực tiễn tham gia tố tụng 

(là bình quân số lƣợng vụ việc tố tụng mỗi luật sƣ của 

tổ chức đã thực hiện trong năm 2020 và 6 tháng đầu 

25 
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năm 2021 dựa trên báo cáo tình hình hoạt động của 

tổ chức gửi về Sở Tƣ pháp). 

- Thực hiện trên 15 vụ việc. 25 

- Thực hiện từ 10 vụ việc đến dưới 15 vụ việc. 20 

- Thực hiện từ 05 vụ việc đến dưới 10 vụ việc. 15 

- Thực hiện từ 01 vụ việc đến dưới 05 vụ việc. 10 

5 Tiêu chí về kinh nghiệm thực tiễn tham gia trợ giúp 

pháp lý (là bình quân số lƣợng vụ việc trợ giúp pháp 

lý mỗi luật sƣ của tổ chức đã thực hiện trong năm  

2020 và 6 tháng đầu năm 2021 dựa trên báo cáo tình 

hình hoạt động của tổ chức gửi về Sở Tƣ pháp). 

25 

- Thực hiện trên 15 vụ việc.  25 

- Thực hiện từ 10 vụ việc đến dưới 15 vụ việc. 20 

- Thực hiện từ 05 vụ việc đến dưới 10 vụ việc. 15 

- Thực hiện từ 01 vụ việc đến dưới 05 vụ việc. 10 

 Tổng 100 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

Số: ........../HĐ-TGPL 

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24/11/2015; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp 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; 

Căn cứ Thông báo số …./TB-STP ngày …./…/2021 của Sở Tư pháp 

thành phố Đà Nẵng về kết quả lựa chọn tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 

pháp lý; 

Hôm nay, ngày …. tháng … năm 2021, tại trụ sở Sở Tư pháp thành phố 

Đà Nẵng, chúng tôi gồm có: 

Bên A: SỞ TƢ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 Đại diện: Ông CHÂU THANH VIỆT Chức vụ: Phó Giám đốc  

(Theo Giấy ủy quyền số 4480/UQ-STP ngày 28/12/2018 của Sở Tư pháp 

thành phố Đà Nẵng). 

 Địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường 

Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

 Điện thoại cố định: (0236).3552389. Fax: (0236).3895267. 

 Số TK: 9527.2.1050894 mở tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 

 Bên B: ……………………………………………………………….. 

Đại diện:……………..   Chức vụ: …………………………………… 

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………. 

Giấy đăng ký hoạt động số ………………do Sở Tư pháp thành phố Đà 

Nẵng cấp lần đầu ngày……………. 

Điện thoại……………. Email: ………………………………………. 
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Chủ TK: ……………………………………………………………… 

Số tài khoản: ………………………………………………………….. 

CMND/CCCD số. Nơi cấp:…………………. Ngày cấp: 21/7/2009. 

Thẻ luật sư số…... Ngày cấp: …………………………………………… 

Hai bên đồng ý ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với các thoả thuận 

sau đây: 

Điều 1. Đối tƣợng, phạm vi, hình thức và lĩnh vực trợ giúp pháp lý 

1. Đối tƣợng trợ giúp pháp lý: Theo Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý, bao 

gồm: 

1.1. Người có công với cách mạng. 

1.2. Người thuộc hộ nghèo. 

1.3. Trẻ em. 

1.4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

1.5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

1.6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. 

1.7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài 

chính: 

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng 

khi liệt sĩ còn nhỏ; 

b) Người nhiễm chất độc da cam; 

c) Người cao tuổi; 

d) Người khuyết tật; 

đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; 

e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; 

g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, 

chống mua bán người; 

h) Người nhiễm HIV. 

2. Phạm vi trợ giúp pháp lý: Theo Điều 26 Luật Trợ giúp pháp lý, bao 

gồm: 

- Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 
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- Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ở 

Trung ương yêu cầu. 

3. Hình thức trợ giúp pháp lý:  

- Tham gia tố tụng.    

- Tư vấn pháp luật.   

- Đại diện ngoài tố tụng .  

4. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý:  

Trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh 

thương mại. 

Điều 2. Trách nhiệm của bên A 

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện trợ giúp pháp lý theo đối 

tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này;  

2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý và 

hợp đồng của bên B; 

3. Theo dõi, thẩm định tính hợp lý về thời gian, các công việc đã thực 

hiện để thanh toán thù lao, chi phí thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 3. Trách nhiệm của bên B 

1. Phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức mình thực hiện 

trợ giúp pháp lý theo đối tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý 

được quy định tại Điều 1 của hợp đồng này. 

2. Cử người khác thực hiện trợ giúp pháp lý trong trường hợp người thực 

hiện trợ giúp pháp lý không được tiếp tục thực hiện hoặc phải từ chối thực hiện 

trợ giúp pháp lý theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 25 của Luật Trợ 

giúp pháp lý. Trường hợp bên B không còn người thực hiện trợ giúp pháp lý 

khác đảm bảo quy định thì bên B có trách nhiệm thông báo cho người được trợ 

giúp pháp lý biết, đồng thời thông báo bằng văn bản và chuyển hồ sơ vụ việc 

cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý được bên A giao để tiếp tục thực hiện. 

3. Không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý trong các trường hợp quy 

định tại Khoản 1, Điều 37 Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có 

liên quan khác. 

4. Được nhận thù lao và chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo 

quy định của Chính phủ. 
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5. Tuân thủ nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý; Bảo đảm chất lượng 

vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. 

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của người thuộc tổ chức mình gây ra trong 

khi thực hiện trợ giúp pháp lý. 

Điều 4. Thực hiện hợp đồng 

1. Bên B thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý do bên A giao hoặc trực 

tiếp nhận yêu cầu thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. 

2. Trước khi thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, bên A và bên B phải ký 

kết phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời của hợp 

đồng và gồm những nội dung chính sau: người được trợ giúp pháp lý, vụ việc 

cần trợ giúp pháp lý, các công việc chính cần thực hiện. 

Điều 5. Thời hạn của hợp đồng 

1. Thời hạn của hợp đồng là 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng. 

2. Hết thời hạn thực hiện hợp đồng, bên A căn cứ vào nhu cầu trợ giúp 

pháp lý tại địa phương, chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý của bên B có thể 

ký gia hạn hợp đồng mà không phải qua thủ tục lựa chọn nhưng không quá 03 

năm và phải được lập thành văn bản. 

Điều 6. Thù lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý 

Thực hiện theo quy định của pháp luật về Trợ giúp pháp lý và các văn bản 

pháp luật khác có liên quan. 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng 

1. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng: 

Khi có những vấn đề mới phát sinh cần phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng 

mà không cần thiết phải ký kết hợp đồng mới, hai bên có quyền thỏa thuận để 

sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Phần sửa đổi, bổ sung là một phần không tách rời 

của hợp đồng này. 

2. Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý chấm dứt trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Các bên thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn. 

b) Hết thời hạn thực hiện hợp đồng. 

c) Bên B thuộc trường hợp chấm dứt thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy 

định tại điểm a, c và d Khoản 1, Điều 16 Luật Trợ giúp pháp lý. 

d) Bên B vi phạm  Khoản 1, Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý. 
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đ) Bên B vi phạm nghiêm trọng các quyền và nghĩa vụ đã được quy định 

trong hợp đồng gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý. 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

3. Khi chấm dứt hợp đồng theo quy định tại các điểm a, b và e Khoản 2 

Điều này, bên B có trách nhiệm tiếp tục thực hiện vụ việc đang thực hiện và 

được thanh toán thù lao các công việc cho đến khi hoàn thành vụ việc, trừ 

trường hợp việc tiếp tục thực hiện vụ việc gây bất lợi cho người được trợ giúp 

pháp lý, hoạt động tố tụng hoặc lợi ích công cộng. Trường hợp không tiếp tục 

thực hiện thì chuyển hồ sơ vụ việc theo quy định tại Khoản 4 Điều này. 

4. Khi chấm dứt hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại các 

điểm c, d, và đ Khoản 1 Điều này, bên B chuyển hồ sơ vụ việc đang thực hiện 

cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý được bên A giao để tiếp tục thực hiện. 

5. Sau khi chấm dứt hợp đồng, bên B vẫn phải chịu trách nhiệm về những 

công việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện. 

Điều 8. Cơ chế giải quyết tranh chấp, trách nhiệm vi phạm hợp đồng 

và các thỏa thuận khác 

1. Các nội dung khác không thỏa thuận trong hợp đồng này được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh mâu thuẫn hay có 

tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc bình 

đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu không thống nhất được biện pháp giải quyết thì 

có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành hai 

bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

 

 ĐẠI DIỆN BÊN B 
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