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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và Phƣơng án xây dựng nhân sự
Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thƣởng, kỷ luật Đoàn Luật sƣ tỉnh
Quảng Ngãi lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Luật sư ngày 29/6/2006 được sửa đổi, bổ sung ngày
20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư được sửa đổi,
bổ sung ngày 08/10/2018;
Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại
Công văn số 204/BTV-LĐLSVN ngày 07/5/2019 về việc cho ý kiến về Đề án
tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Phương án xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm,
Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Đoàn Luật sư tỉnh tại Công văn số 15/ĐLS ngày
10/6/2019, Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 678/STP-BTTP ngày
14/6/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1226/SNV-TCBC ngày
27/6/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự
Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Quảng
Ngãi lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, với các nội dung chủ yếu sau:
A. VỀ ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ
2018-2023:
I. Mục đích, yêu cầu tổ chức Đại hội:
1. Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư là để tổng kết, đánh giá một cách toàn
diện những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và những bài học kinh
nghiệm của nhiệm kỳ lần thứ VIII (2013 - 2018); đề ra phương hướng, nhiệm
vụ của nhiệm kỳ IX (2018 – 2023).
2. Đại hội lựa chọn những luật sư đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và
điều kiện để bầu vào các cơ quan của Đoàn luật sư (Ban Chủ nhiệm, Chủ
nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật) nhiệm kỳ IX và bầu đại biểu dự Đại
hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.
II. Nội dung Đại hội:
1. Thảo luận, đánh giá Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 và
phương hướng công tác nhiệm kỳ 2018-2023 của Đoàn luật sư và Báo cáo

kiểm điểm nhiệm kỳ 2013-2018 của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng
kỷ luật.
2. Thông qua báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ của Đoàn luật sư.
3. Bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật.
4. Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.
III. Công tác chuẩn bị Đại hội:
1. Các văn kiện trình Đại hội gồm có:
- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 và phương
hướng công tác nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Đoàn luật sư và Báo cáo kiểm
điểm nhiệm kỳ 2013-2018 của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ
luật;
- Dự thảo Báo cáo tài chính nhiệm kỳ của Đoàn luật sư;
- Dự thảo nội dung, chương trình làm việc của Đại hội;
- Dự thảo Nội quy Đại hội;
- Dự thảo Quy chế bầu cử Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm và Hội đồng khen
thưởng, kỷ luật;
- Danh sách giới thiệu ứng cử viên bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng
khen thưởng, kỷ luật; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Đoàn, Thư
ký Đại hội, Ban giám sát Đại hội và Ban kiểm phiếu.
2. Kế hoạch, tiến độ chuẩn bị tiến hành Đại hội: Trong thời hạn 30 ngày
kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt Đề án, Đoàn luật sư sẽ tổ chức Đại hội
nhiệm kỳ.
3. Hình thức tổ chức Đại hội: Căn cứ Nội quy của Đoàn luật sư, Đại hội
được tổ chức theo hình thức Đại hội toàn thể luật sư. Thành phần tham dự cụ
thể như sau:
- Đại biểu đương nhiên: 43 luật sư là thành viên của Đoàn luật sư.
- Đại biểu mời (dự kiến khoảng 100 người), gồm:
+ Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đoàn
đại biểu Quốc hội, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn luật sư Việt
Nam;
+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn
phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án
nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
+ Đại diện Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư: Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng
Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa;
+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an, Viện Kiểm sát nhân
dân, Toà án nhân dân của 13 huyện, thành phố Quảng Ngãi; Trại tạm giam
Công an tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc
Sở Tư pháp;
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+ Đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí: Đài Phát thanh truyền hình
tỉnh và Báo Quảng Ngãi.
4. Thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội: Dự kiến Đại hội nhiệm kỳ
Đoàn luật sư được tổ chức 01 ngày vào tháng 7/2019, tại Khách sạn Hùng
Vương (số 45 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi).
5. Kinh phí tổ chức Đại hội: Ngoài nguồn tài chính tự có từ phí thành
viên Đoàn luật sư.
B. VỀ PHƢƠNG ÁN XÂY DỰNG NHÂN SỰ BAN CHỦ NHIỆM,
HỘI ĐỒNG KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT:
1. Ban Chủ nhiệm và Chủ nhiệm Đoàn luật sƣ:
Ban Chủ nhiệm: gồm có Chủ nhiệm và 02 Phó Chủ nhiệm. Giới thiệu 04
luật sư ứng cử viên là luật sư Hà Vĩnh Phúc, luật sư Trần Đức Nhân, luật sư
Nguyễn Ngọc Lâm và luật sư Lê Thị Nguyệt để Đại hội bầu 03 luật sư vào
Ban Chủ nhiệm.
- Luật sư Hà Vĩnh Phúc: Nhận thức chính trị đúng đắn và bản lĩnh chính
trị vững vàng; gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ Liên
đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội
quy Đoàn luật sư; am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư; có
năng lực quản lý, điều hành; có uy tín và khả năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ
luật sư trong Đoàn luật sư; có khả năng xây dựng, giữ mối quan hệ tốt giữa cơ
quan Đảng, chính quyền, cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương.
- Luật sư Trần Đức Nhân: Nhận thức chính trị đúng đắn và bản lĩnh
chính trị vững vàng; gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ
Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư,
Nội quy Đoàn luật sư; am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư;
có năng lực quản lý, điều hành; có uy tín và khả năng tập hợp, đoàn kết đội
ngũ luật sư trong Đoàn luật sư; có khả năng xây dựng, giữ mối quan hệ tốt
giữa cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương.
- Luật sư Nguyễn Ngọc Lâm: Nhận thức chính trị đúng đắn và bản lĩnh
chính trị vững vàng; gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ
Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư,
Nội quy Đoàn luật sư; am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư;
có năng lực quản lý, điều hành; có uy tín và khả năng tập hợp, đoàn kết đội
ngũ luật sư trong Đoàn luật sư; có khả năng xây dựng, giữ mối quan hệ tốt với
cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương.
- Luật sư Lê Thị Nguyệt: Nhận thức chính trị đúng đắn và bản lĩnh chính
trị vững vàng; gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ Liên
đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội
quy Đoàn luật sư; am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư; có
năng lực quản lý, điều hành; có uy tín và khả năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ
luật sư trong Đoàn luật sư.
Chủ nhiệm: Trường hợp luật sư Hà Vĩnh Phúc trúng cử vào Ban Chủ
nhiệm thì tiếp tục giới thiệu để Đại hội bầu làm Chủ nhiệm.
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Phó Chủ nhiệm: 02 luật sư trúng cử vào Ban Chủ nhiệm còn lại là Phó
Chủ nhiệm.
2. Hội đồng khen thƣởng, kỷ luật: gồm có Chủ tịch và 04 ủy viên. Giới
thiệu 05 luật sư: Hà Văn Huy, Huỳnh Ngọc Ất, Trần Công Nguyên, Trần Văn
Hải và Nguyễn Đăng Phan để Đại hội bầu vào Hội đồng khen thưởng kỷ luật.
- Luật sư Hà Văn Huy: Có phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu chấp hành
quy định của pháp luật; Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức
và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn luật sư; trung thực, khách quan,
vô tư và rất có uy tín trong Đoàn luật sư.
- Luật sư Nguyễn Đăng Phan: Có phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu
chấp hành quy định của pháp luật; Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy
tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn luật sư; trung thực,
khách quan, vô tư và có uy tín trong Đoàn luật sư.
- Luật sư Trần Văn Hải: Có phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu chấp
hành quy định của pháp luật; Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc
đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn luật sư; trung thực,
khách quan, vô tư và có uy tín trong Đoàn luật sư.
- Luật sư Trần Công Nguyên: Có phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu
chấp hành quy định của pháp luật; Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy
tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn luật sư; trung thực,
khách quan, vô tư và có uy tín trong Đoàn luật sư.
- Luật sư Huỳnh Ngọc Ất: Có phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu chấp
hành quy định của pháp luật; Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc
đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn luật sư; trung thực,
khách quan, vô tư và có uy tín trong Đoàn luật sư.
Điều 2. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Luật
sư tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này, báo
cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Nội
vụ; Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VPUB: PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv223.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính
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