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Nhiệm vụ
Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số
07/2011/TT-BTP ngày 31/03/2011 của Bộ trưởng
1
Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới
trong tổ chức cán bộ và hoạt động TGPL
Xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai Thông tư
liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP2
BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/07/2013
Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
quy định về mẫu trang phục, việc quản lý, sử
dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
3

Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ
cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
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Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
về hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ
tục thanh toán chi phí thực hiện TGPL
Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết
định số 52/2010/QĐ-TTg thay thế Quyết định số
2497/QĐ-BTP và hủy bỏ Quyết định số
4103/QĐ-BTP
Xây dựng các tiểu Đề án: Đề án đổi mới tổ chức
và hoạt động của Cục TGPL; Đề án đổi mới tổ
chức, hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam; Đề án
đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá chất
lượng vụ việc TGPL
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