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Thực hiện Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của 
Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 
quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 
25 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc 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 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số hoạt động 
nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

Ngày 23/3/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 
130/KH-STP về việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (viết tắt là 
TGPL) năm 2022. Ngày 25/11/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tiếp tục ban 
hành Quyết định số 265/QĐ-STP về việc thành lập Tổ đánh giá chất lượng vụ 
việc trợ giúp pháp lý năm 2022. Sau đó, ngày 30/11/2022, Tổ đánh giá đã tiến 
hành thẩm định, đánh giá chất lượng các hồ sơ vụ việc đã hoàn thành. Bên cạnh 
đó, nội dung và kết quả đánh giá được thể hiện tại Biên bản đánh giá chất lượng 
vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2022 ngày 30/11/2022 của Tổ đánh giá chất lượng 
trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp. 

Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ 
vụ việc cụ thể, như sau: 

1. Thành phần đánh giá 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Cầm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2 - Tổ trưởng; 

 - Bà Nguyễn Thị Kiều Châu, Trợ giúp viên pháp lý, Giám đốc Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Tổ phó;  

 - Ông Nguyễn Trường Duy, Trợ giúp viên pháp lý, Trưởng Chi nhánh Trợ 
giúp pháp lý số 3 - Thành viên; 

 - Ông Lê Văn Thắng, người đã là Trợ giúp viên pháp lý – Thành viên; 

 - Bà Phạm Thị Minh Hoàng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Cúc - 
Thành viên; 
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 - Ông Phan Hoài Trọng, Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 
nước - Thư ký ghi biên bản. 

2. Phương pháp đánh giá 

- Trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu và đánh giá bằng phương pháp chấm 
điểm theo các tiêu chí đánh giá đối với từng hồ sơ vụ việc TGPL. 

 - Xem xét báo cáo kết quả hoạt động TGPL, báo cáo thẩm định, đánh giá 
chất lượng vụ việc TGPL của tổ chức thực hiện TGPL. 

3. Kết quả lựa chọn, đánh giá hồ sơ vụ việc 

Tổ đánh giá đã tiến hành thẩm định, đánh giá các hồ sơ vụ việc dựa trên 
nhiều lĩnh vực pháp luật, hình thức thực hiện TGPL và đối tượng được TGPL. 
Từ đó, trực tiếp triển khai thực hiện đánh giá 62/62 hồ sơ vụ việc TGPL đã hoàn 
thành trong năm 2022 (đạt tỷ lệ 100%, so với Kế hoạch ban đầu từ 20% đến 
40%). 

Kết quả đánh giá chất lượng vụ việc TGPL của các Trợ giúp viên pháp lý, 
Luật sư - Cộng tác viên được thống kê như sau: 

3.1. Bà Nguyễn Thị Kiều Châu - Trợ giúp viên pháp lý 

Số vụ việc được Tổ đánh giá thẩm định, đánh giá: 24/62 vụ việc. Trong 
đó: 

- Vụ việc đạt chất lượng tốt: 23 vụ việc (chiếm tỷ lệ 96%); 

- Vụ việc đạt chất lượng khá: 01 vụ việc (chiếm tỷ lệ 04%); 

- Vụ việc đạt chất lượng trung bình: 0 vụ việc (chiếm tỷ lệ 0%); 

- Vụ việc không đạt chất lượng: 0 vụ việc (chiếm tỷ lệ 0%). 

3.2. Bà Phan Phúc Lệ Hương - Trợ giúp viên pháp lý 

Số vụ việc được Tổ đánh giá thẩm định, đánh giá: 05/62 vụ việc. Trong 
đó: 

- Vụ việc đạt chất lượng tốt: 05 vụ việc (chiếm tỷ lệ 100%); 

- Vụ việc đạt chất lượng khá: 0 vụ việc (chiếm tỷ lệ 0%); 

- Vụ việc đạt chất lượng trung bình: 0 vụ việc (chiếm tỷ lệ 0%); 

- Vụ việc không đạt chất lượng: 0 vụ việc (chiếm tỷ lệ 0%). 

3.3. Ông Nguyễn Trường Duy - Trợ giúp viên pháp lý 

Số vụ việc được Tổ đánh giá thẩm định, đánh giá: 32/62 vụ việc. Trong 
đó: 

- Vụ việc đạt chất lượng tốt: 31 vụ việc (chiếm tỷ lệ 97%); 

- Vụ việc đạt chất lượng khá: 01 vụ việc (chiếm tỷ lệ 03%); 

- Vụ việc đạt chất lượng trung bình: 0 vụ việc (chiếm tỷ lệ 0%); 

- Vụ việc không đạt chất lượng: 0 vụ việc (chiếm tỷ lệ 0%). 
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3.4. Ông Đỗ Minh Trúc - Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL 

Số vụ việc được Tổ đánh giá thẩm định, đánh giá: 01/62 vụ việc. Trong 
đó: 

- Vụ việc đạt chất lượng tốt: 01 vụ việc (chiếm tỷ lệ 100%); 

- Vụ việc đạt chất lượng khá: 0 vụ việc (chiếm tỷ lệ 0%); 

- Vụ việc đạt chất lượng trung bình: 0 vụ việc (chiếm tỷ lệ 0%); 

- Vụ việc không đạt chất lượng: 0 vụ việc (chiếm tỷ lệ 0%). 

4. Kết luận 

Việc tổ chức đánh giá chất lượng thực hiện các vụ việc TGPL được tiến 
hành nghiêm túc, bám sát Kế hoạch ban đầu đề ra. Buổi làm việc diễn ra đúng 
thành phần đánh giá, những người tham gia đánh giá đều có kinh nghiệm, kiến 
thức và kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực tham gia tố tụng.  

Tại buổi đánh giá, Tổ đánh giá đã tiến hành thẩm định, đánh giá đối với 
62 hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý. Trong đó, có 60/62 hồ sơ vụ việc đạt chất 
lượng tốt (chiếm tỷ lệ 97%) và 02/62 hồ sơ vụ việc đạt chất lượng khá (chiếm tỷ 
lệ 03%). 

Kết quả đánh giá đã được thông báo sơ bộ đến người thực hiện TGPL, đối 
với những hồ sơ vụ việc tham gia tố tụng được đưa ra đánh giá và đều thống 
nhất với kết quả của Tổ đánh giá. 

Bên cạnh đó, hầu hết các hồ sơ được lựa chọn đánh giá đều đảm bảo đầy 
đủ các giấy tờ, tài liệu, tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng quy trình đánh giá. 
Phần lớn các vụ việc mang lại kết quả tốt, được đánh giá là vụ việc thành công, 
hiệu quả và người được TGPL hài lòng với kết quả do dịch vụ TGPL miễn phí 
của Nhà nước mang lại. 

Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả đánh giá chất lượng vụ việc 
TGPL năm 2022 được thực hiện tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước để 
Cục Trợ giúp pháp lý xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở Tư pháp (để báo cáo); 
- Các thành viên trong Tổ đánh giá (để biết); 
- Bà Phan Phúc Lệ Hương - TGVPL (để biết); 
- Ông Đỗ Minh Trúc - Luật sư CTV (để biết); 

- Lưu: VT, NV2-TGPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Đặng Văn Đào 
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