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B  T  PHÁP 
__________ 

Số: 1573 /QĐ-BTP 

C NG HÒA Xĩ H I CH  NGHƾA VI T NAM 

Đ c l p - Tự do - H nh phúc 
 

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015 
 

 

QUY T Đ NH 

V  vi c phê duy t Đi u l  Liên đoƠn lu t s  Vi t Nam 
 

B  TR NG B  T  PHÁP 

Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều c a Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 
11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 c a Chính ph  quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 c a Chính 
ph  quy định chức năng, nhiệm v , quyền hạn và cơ cấu tổ chức c a Bộ Tư 
pháp; 

Xét đề nghị c a Liên đoàn luật sư Việt Nam và C c trưởng C c Bổ trợ tư 
pháp;  

Sau khi đã có Ủ kiến thống nhất c a Bộ trưởng Bộ Nội v  tại Công văn số 
3908/BNV-TCPCP ngày 25 tháng 8 năm 2015, 

QUY T Đ NH: 

Đi u 1. Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam đã được Đại hội đại biểu luật sư 
toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019), thông qua tại phiên họp ngày 19 tháng 4 năm 
2015. 

Đi u 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Đi u 3. Ch  tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, C c trưởng C c Bổ trợ tư pháp và các cơ 
quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ban Bí thư (để b/c); 
- Ban Chỉ đạo CCTPTW (để b/c);  
- Th  tướng Chính ph  (để b/c); 
- Phó Th  tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c); 
- Bộ Nội v  (để phối hợp); 
- Văn phòng Chính ph  (để phối hợp); 
- Các Thứ trưởng (để biết); 
- Cổng Thông tin Bộ Tư pháp;  
- Lưu: VT, C c BTTP. 

B  TR NG 
 
 

(đã ký) 
 
 
 

HƠ Hùng C ng 
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ĐI U L  
LIÊN ĐOĨN LU T S  VI T NAM 

 

Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Ch  tịch Hồ Chí Minh kỦ Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức 
đoàn thể luật sư. Hiến pháp nước Việt Nam Dân ch  cộng hòa năm 1946, 1959, Hiến pháp 
nước Cộng hoà xã hội ch  nghĩa Việt Nam năm 1980, 1992 đều khẳng định  vai trò, vị trí c a 
luật sư và tổ chức luật sư trong việc giúp đỡ về mặt pháp lỦ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
c a cá nhân, tổ chức, đồng thời góp phần bảo vệ pháp chế xã hội ch  nghĩa. 

Dưới sự lãnh đạo c a Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với những thắng lợi vẻ vang c a 
cách mạng, c a dân tộc và những bước phát triển c a đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam đã 
vượt qua khó khăn thử thách để ngày càng tự khẳng định vai trò, vị trí c a nghề luật sư trong 
xã hội.  

Cùng với tiến trình phát triển c a nền dân ch , Nhà nước pháp quyền xã hội ch  nghĩa, 
vai trò, vị trí quan trọng c a luật sư ngày càng được khẳng định và nâng cao. Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội ch  nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định quyền tự bào chữa, nhờ luật 
sư hoặc người khác bào chữa là quyền cơ bản c a con người, từ đó đề cao vai trò c a luật sư 
trong việc góp phần bảo vệ công lỦ, phát triển kinh tế, bảo vệ các quyền cơ bản c a con 

người, quyền công dân trong giai đoạn mới xây dựng, phát triển dân ch  và Nhà nước pháp 
quyền xã hội ch  nghĩa.  

          Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc 
c a các Đoàn Luật sư và các luật sư Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo c a Đảng Cộng sản Việt 
Nam; có chức năng đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp c a 
các luật sư, Đoàn Luật sư thành viên; đồng thời có trách nhiệm quan trọng xây dựng và duy 
trì các chuẩn mực đạo đức, quy tắc nghề nghiệp luật sư, bảo đảm tính độc lập và chất lượng 
dịch v  pháp lỦ c a nghề luật sư, thực hiện chế độ tự quản c a luật sư theo quy định c a Hiến 
pháp, pháp luật và Điều lệ c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

          Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định về tổ chức, hoạt động c a Liên đoàn 
Luật sư Việt Nam, c a Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quyền, nghĩa 
v  c a các thành viên Liên đoàn; quan hệ c a Liên đoàn với các thành viên c a mình, với các 
cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước. 

CH NG I  
NH NG QUY Đ NH CHUNG 

 Đi u 1. Tôn ch , m c đích c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam 

 1. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp c a các luật 
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sư, Đoàn Luật sư là thành viên c a Liên đoàn; thực hiện chế độ tự quản c a tổ chức luật sư 
trong phạm vi cả nước nhằm xây dựng các giá trị chuẩn mực c a luật sư Việt Nam, phát triển 
đội ngũ luật sư có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu c a xã hội và 
yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội ch  nghĩa ở Việt Nam, góp phần bảo vệ công 
lỦ, quyền con người, quyền tự do, dân ch  c a công dân, phát triển kinh tế, xây dựng xã hội 
dân ch , công bằng, văn minh. 

 2. Liên đoàn Luật sư Việt Nam mở rộng quan hệ với các tổ chức luật sư trên thế giới, 
tham gia các tổ chức quốc tế có hoạt động phù hợp với tôn chỉ, m c đích c a Liên đoàn Luật 
sư Việt Nam nhằm m c đích tăng cường hợp tác nghề nghiệp giữa đội ngũ luật sư các nước 
và góp phần xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia 
trên thế giới theo quy định c a pháp luật. 

           Đi u 2. Đ a v  pháp lỦ c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam 

 1. Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất trong toàn 
quốc c a các Đoàn Luật sư, các luật sư Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài 
khoản. 

 2. Biểu tượng c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam là hình tròn nền xanh da trời, chính 
giữa là cán cân công lỦ gắn với hình tượng cuốn sách, dưới cán cân công lỦ là dòng chữ 
“VIETNAM BAR FEDERATION”, hai bên mỗi bên có ba dải màu vàng đậm, phía trên là 
ngôi sao vàng hình cờ Tổ quốc Việt Nam và dòng chữ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

3. Tên giao dịch quốc tế c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Vietnam Bar Federation 
(viết tắt là VBF). 

 4. Tr  sở c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam đặt tại Hà Nội - Th  đô nước Cộng hoà xã 
hội ch  nghĩa Việt Nam. 

          Đi u 3. Nguyên tắc t  ch c, ho t đ ng 

          Liên đoàn Luật sư Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân 
ch , bình đẳng, thiểu số ph c tùng đa số theo quy định c a Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam; chịu sự quản lỦ c a Nhà nước theo quy định c a pháp luật. 

Đi u 4. Nhi m v , quy n h n c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam 

1. Các nhiệm v , quyền hạn theo quy định c a Điều 65 c a Luật Luật sư. 

2. Đại diện cho Ủ chí, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp c a các Đoàn Luật sư, các 
luật sư Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong phạm vi 
chức năng, nhiệm v , quyền hạn c a Liên đoàn. 
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3. Đại diện và bảo vệ quyền hành nghề, lợi ích hợp pháp c a các luật sư, Đoàn Luật sư 
là thành viên c a Liên đoàn ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam theo quy định c a pháp luật, 
Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

4. Thực hiện hợp tác quốc tế và hướng dẫn, giám sát việc tuân th  pháp luật, tuân theo 
Điều lệ Liên đoàn đối với hoạt động hợp tác quốc tế c a các Đoàn Luật sư, luật sư thành viên. 

5. Quản lỦ, sử d ng tài sản c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định c a pháp 
luật và Điều lệ c a Liên đoàn. 

6. Báo cáo quyết toán tài chính về việc tiếp nhận, sử d ng nguồn kinh phí từ ngân 
sách, nguồn tài trợ c a cá nhân, tổ chức nước ngoài gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp định kỳ 
hàng năm hoặc theo yêu cầu.  

7. Các nhiệm v , quyền hạn khác theo quy định c a pháp luật và c a Điều lệ này. 

CH NG II  
C  C U T  CH C C A LIÊN ĐOĨN LU T S  

 Đi u 5. Các c  quan vƠ đ n v  trực thu c c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam  

 1. Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất c a Liên đoàn Luật 
sư. 

 2. Hội đồng Luật sư toàn quốc là cơ quan lãnh đạo c a Liên đoàn Luật sư giữa hai kỳ 
Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc. 

 3. Ban Thường v  Liên đoàn Luật sư là cơ quan điều hành c a Liên đoàn Luật sư giữa 
hai kỳ họp c a Hội đồng Luật sư toàn quốc. 

4. Văn phòng Liên đoàn, Cơ quan đại diện c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành 
phố Hồ Chí Minh và các Uỷ ban là cơ quan giúp việc c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

5. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn. 

          Đi u 6.  Đ i h i Đ i biểu lu t s  toƠn qu c 

1. Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc do Hội đồng Luật sư toàn quốc triệu tập theo 
nhiệm kỳ năm (05) năm một lần. Đại hội có thể được triệu tập bất thường theo quyết định c a 
Hội đồng Luật sư toàn quốc; hoặc yêu cầu c a ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số Uỷ viên Hội 
đồng Luật sư toàn quốc; hoặc yêu cầu c a cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp 
phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư, bầu bổ sung y viên Hội đồng Luật sư toàn 
quốc hoặc quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm v , quyền hạn c a Đại hội Đại biểu 
luật sư toàn quốc.  

2. Đại biểu Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc gồm: 
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a) Đại biểu đương nhiên là các y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc đương nhiệm và 
các y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc đã miễn nhiệm do không tái cử Ch  nhiệm Đoàn 
Luật sư tại Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư trước Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc; 

b) Đại biểu do Đại hội nhiệm kỳ các Đoàn Luật sư bầu với số lượng theo sự phân bổ 
c a Hội đồng Luật sư toàn quốc. 

3. Đại biểu Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc phải là luật sư có phẩm chất đạo đức tốt, 
gương mẫu chấp hành quy định c a 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; có tinh thần trách nhiệm và 
khả năng đóng góp vào những quyết định c a Đại hội; không phải là người đã bị xử lỦ kỷ luật 
trong nhiệm kỳ do vi phạm Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử 
nghề nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn Luật sư hoặc đang bị Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư 
xem xét xử lỦ kỷ luật; không phải là người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. 

4. Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc hợp lệ nếu có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu 
được triệu tập tham dự. Trong trường hợp không đ  hai phần ba (2/3) số đại biểu được triệu 
tập tham dự Đại hội thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày triệu tập lần thứ nhất 
phải triệu tập Đại hội lần thứ hai. Đại hội triệu tập lần thứ hai  hợp lệ khi có trên một phần hai 
(1/2) số đại biểu được triệu tập tham dự. 

5. Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc có các nhiệm v , quyền hạn sau đây: 

a) Thảo luận báo cáo c a Hội đồng Luật sư toàn quốc về kết quả thực hiện nghị quyết 
nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng hoạt động c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm 
kỳ tiếp theo; 

b) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có); 

          c) Bầu Uỷ viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ch  tịch Liên đoàn Luật sư; 

d) Thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng khác theo đề nghị c a Hội đồng Luật 
sư toàn quốc hoặc c a Ban Thường v  Liên đoàn. 

6. Nghị quyết Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc được thông qua khi có trên  một phần 
hai (1/2) số đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành. 

7. Căn cứ quy định Điều lệ này và quy định c a pháp luật, Hội đồng Luật sư toàn quốc 
hướng dẫn c  thể cho từng kỳ Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc về nội dung, thành phần 
tham dự Đại hội, việc bầu đại biểu tham dự Đại hội; chuẩn bị các văn kiện và thực hiện các 
th  t c cần thiết khác trình Đại hội thông qua. 
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Đi u 7. H i đ ng Lu t s  toƠn qu c 

1. Hội đồng Luật sư toàn quốc có nhiệm kỳ năm (05) năm theo nhiệm kỳ c a Đại hội 
Đại biểu luật sư toàn quốc. 

Nhiệm kỳ c a Hội đồng Luật sư toàn quốc kết thúc tại thời điểm Đại hội Đại biểu luật 
sư toàn quốc bầu ra Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ mới. 

Thành phần Hội đồng Luật sư toàn quốc gồm: 

a) Uỷ viên đương nhiên là Ch  nhiệm đương nhiệm c a các Đoàn Luật sư; 

b) Uỷ viên do Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc bầu. Số lượng Uỷ viên do Đại hội 
bầu không quá một phần hai (1/2) số lượng Uỷ viên đương nhiên c a Hội đồng Luật sư toàn 
quốc.  

2. Luật sư có đ  các tiêu chuẩn sau đây thì có thể được bầu làm y viên Hội đồng 
Luật sư toàn quốc: 

a) Trung thành với Tổ quốc, tuân th  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ch  nghĩa Việt 
Nam; 

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành quy định c a pháp luật, Điều lệ 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; 

c) Có trình độ chuyên môn, năng lực xử lỦ công việc, đưa ra quyết định; có uy tín và 
tinh thần trách nhiệm, khả năng đóng góp vào những quyết định c a Hội đồng; 

d) Có điều kiện về thời gian, sức khỏe để tham gia hoạt động c a Hội đồng và các y 
ban c a Liên đoàn khi được phân công. 

3. Luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được ứng cử y viên Hội 
đồng Luật sư toàn quốc: 

a) Đã bị Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc tổ chức đoàn thể mà luật sư 
đó tham gia xử lỦ kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong nhiệm kỳ; 

b) Đang bị Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét xử lỦ kỷ luật; 

c) Đang bị tạm giữ, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự. 

4. Việc bầu y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc được thực hiện bằng hình thức bỏ 
phiếu kín. 

Người trúng cử y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc phải đạt được số phiếu trên một 
phần hai (1/2) tổng số phiếu bầu hợp lệ. Trong trường hợp số người đạt được số phiếu trên 

mailto:luatsulk@gmail.com


 

7    luatsulk@gmail.com  * 0918607153  

 
 

 

một phần hai (1/2) tổng số phiếu bầu hợp lệ lớn hơn so với số y viên cần bầu thì người có 
số phiếu cao hơn là người trúng cử; nếu có số phiếu bằng nhau thì người có thâm niên luật sư 
lâu hơn sẽ là người trúng cử. 

5. Hội đồng Luật sư toàn quốc có nhiệm v , quyền hạn sau: 

a) Ban hành Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; 

b) Quyết định những ch  trương, biện pháp nhằm thực hiện nghị quyết và các quyết 
định c a Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc;  

c) Thông qua báo cáo công tác, báo cáo tài chính và chương trình hoạt động hàng năm 
c a Liên đoàn; 

d) Hướng dẫn về thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư; hướng dẫn nội 
dung và th  t c tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư; 

đ) Hướng dẫn việc bầu đại biểu tham dự Đại hội, chuẩn bị các văn kiện, quy trình đề 
cử, ứng cử, lập danh sách ứng cử viên và các vấn đề chi tiết liên quan đến việc bầu cử Hội 
đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường v , Ch  tịch, các Phó Ch  tịch; bầu hoặc phê chuẩn 
Tổng Thư kỦ; giới thiệu luật sư vào danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng Luật sư toàn 
quốc, Ban Thường v , Ch  tịch, Phó Ch  tịch, Tổng Thư kỦ Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
nhiệm kỳ mới; 

e) Quyết định số lượng Uỷ viên Ban Thường v , Phó Ch  tịch; bầu Uỷ viên Ban 
Thường v , các Phó Ch  tịch; bầu hoặc phê chuẩn Tổng Thư kỦ c a Liên đoàn; miễn nhiệm, 
bãi nhiệm Uỷ viên Ban Thường v , Ch  tịch, Phó Ch  tịch, Tổng Thư kỦ, Uỷ viên Hội đồng 
Luật sư toàn quốc;  

g) Quyết định việc triệu tập Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc;  

h) Quy định khung phí tập sự hành nghề luật sư, khung phí gia nhập Đoàn Luật sư, 
mức phí thành viên và tỷ lệ trích nộp phí thành viên về Liên đoàn; 

i) Các nhiệm v , quyền hạn khác theo quy định c a Điều lệ này hoặc do Đại hội Đại 
biểu luật sư toàn quốc giao. 

6. Hội đồng Luật sư toàn quốc họp thường kỳ một (01) lần trong một năm theo triệu 
tập c a Ban Thường v  Liên đoàn. Ban Thường v  có thể triệu tập Hội đồng Luật sư toàn 
quốc họp bất thường để quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền c a Hội đồng khi có ít 
nhất hai phần ba (2/3) số Uỷ viên Ban Thường v  Liên đoàn hoặc một phần ba (1/3) số Uỷ 
viên Hội đồng yêu cầu. 
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Các cuộc họp c a Hội đồng Luật sư toàn quốc hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba (2/3) 
số Uỷ viên Hội đồng tham gia.   

7. Nghị quyết c a Hội đồng Luật sư toàn quốc phải được trên một phần hai (1/2) số Uỷ 
viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp biểu quyết tán thành. 

Hội đồng Luật sư toàn quốc có thể thông qua nghị quyết, quyết định bằng hình thức 
lấy Ủ kiến c a các y viên Hội đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, nghị quyết được 
thông qua khi có trên một phần hai (1/2) số y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc tán thành. 

8. y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc có nhiệm v , quyền hạn sau: 

a) Tham gia đầy đ  các phiên họp c a Hội đồng Luật sư toàn quốc; 

b) Tham gia thảo luận những vấn đề trong chương trình nghị sự c a Hội đồng; biểu 
quyết thông qua nghị quyết, quyết định c a Hội đồng; 

c) Gương mẫu chấp hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định c a Hội đồng; phổ 
biến, thuyết ph c luật sư thực hiện nghị quyết, quyết định c a Hội đồng; 

d) Hoàn thành tốt những nhiệm v , chức trách do Hội đồng hoặc Ban Thường v  Liên 
đoàn phân công. 

y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc thực hiện không đầy đ  hoặc không thực hiện 
nhiệm v , quyền hạn c a mình thì tùy theo mức độ có thể bị Hội đồng Luật sư toàn quốc 
khiển trách; hoặc bị tạm đình chỉ tư cách y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc; bị bãi nhiệm 
theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 11 c a Điều lệ này. 

Đi u 8. Ban Th ng v  Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam  

1. Ban Thường v  Liên đoàn có nhiệm v  điều hành hoạt động c a Liên đoàn nhằm 
thực hiện các nghị quyết c a Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc, Hội đồng Luật sư toàn quốc 
và các nhiệm v , quyền hạn c a Liên đoàn. 

2. y viên Ban Thường v  Liên đoàn phải có đ  các tiêu chuẩn sau: 

a) Trung thành với Tổ quốc, tuân th  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ch  nghĩa Việt 
Nam;  

b) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành quy định c a pháp luật, 
Điều lệ Liên đoàn Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; 

c) Am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư; 

d) Có năng lực tổ chức, điều hành; 
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đ) Có uy tín trong giới luật sư; 

e) Có điều kiện về thời gian và sức khỏe để tham gia hoạt động c a Ban Thường v . 

3. Luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 c a Điều lệ này 
thì không được ứng cử vào Ban Thường v  Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

4. Ban Thường v  Liên đoàn do Hội đồng Luật sư toàn quốc bầu ra trong số Uỷ viên 
Hội đồng. Ban Thường v  Liên đoàn gồm Ch  tịch, các Phó Ch  tịch và các Uỷ viên. Số 
lượng Uỷ viên Ban Thường v  do Hội đồng Luật sư toàn quốc quyết định và không vượt quá 
hai mươi mốt (21) luật sư.  

Thể thức bầu Ban Thường v  được áp d ng theo quy định tại khoản 4 Điều 7 c a Điều 
lệ này. 

5. Ban Thường v  Liên đoàn Luật sư Việt Nam có nhiệm v , quyền hạn sau đây: 

 a) Quyết định thành lập và quy định về tổ chức, nhiệm v  c a các cơ quan giúp việc 
c a Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; căn cứ nghị quyết c a Hội đồng Luật sư toàn 
quốc ban hành các quy chế, quy định nhằm thực hiện nhiệm v , quyền hạn c a Liên đoàn 
trong các lĩnh vực công tác; 

          b) Cho Ủ kiến về Đề án tổ chức Đại hội, Phương án nhân sự bầu vào các cơ quan c a 
Đoàn Luật sư; hướng dẫn việc thực hiện nội dung, th  t c tổ chức Đại hội nhiệm kỳ c a Đoàn 
Luật sư theo quy định c a Điều lệ này và c a Hội đồng Luật sư toàn quốc; 

 c) Triệu tập cuộc họp c a Hội đồng Luật sư toàn quốc; quyết định những vấn đề về 
ch  trương trong quá trình điều hành giữa các kỳ họp c a Hội đồng Luật sư toàn quốc; quyết 
định kế hoạch công tác c  thể sáu (06) tháng, hàng năm c a Liên đoàn theo chương trình hoạt 
động, nghị quyết, quyết định c a Hội đồng Luật sư toàn quốc; 

          d) Phê duyệt giáo trình đào tạo nghề luật sư, kế hoạch đào tạo nghề luật sư hàng năm;  

          đ) Hướng dẫn Đoàn Luật sư quản lỦ tập sự hành nghề luật sư; quyết định kế hoạch 
kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và giám sát hoạt động c a Hội đồng kiểm tra kết 
quả tập sự hành nghề luật sư; quy định các loại biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư, gia 
nhập Đoàn Luật sư; 

       e) Tổ chức giám sát việc tuân th  Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; 

 g) Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; giám sát luật sư, Đoàn 
Luật sư trong việc tuân th  pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nghị 
quyết c a Hội đồng Luật sư toàn quốc, c a Ban Thường v  Liên đoàn; đình chỉ thi hành, yêu 
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cầu sửa đổi một phần hoặc h y bỏ nghị quyết, quy định, quyết định c a Đoàn Luật sư trái với 
Điều lệ, nghị quyết, quy định, quyết định c a Liên đoàn; đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng 
chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp phát hiện luật sư thuộc một trong các trường hợp phải 
bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định c a pháp luật; kiến nghị cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đình chỉ thi hành, yêu cầu sửa đổi nghị quyết, quyết định, quy định c a 
Đoàn Luật sư trái với quy định c a pháp luật; 

         h) Hướng dẫn nội dung, quyết định kế hoạch tổ chức bồi dưỡng bắt buộc và bồi dưỡng 
thường xuyên về kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề; bồi dưỡng, giáo d c về chính trị, đạo 
đức nghề nghiệp cho luật sư; 

 i) Quy định c  thể nghĩa v  tham gia trợ giúp pháp lỦ miễn phí c a các luật sư; hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này;  

       k) Giải quyết khiếu nại theo quy định c a Luật Luật sư và c a Điều lệ này; 

 l) Tổ chức tổng kết, trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư và thực hiện các biện pháp 
khác nhằm nâng cao trình độ nghiệp v  chuyên môn cho đội ngũ luật sư trong cả nước; tổ 
chức bình chọn, vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; 

 m) Tập hợp và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, Ủ kiến đóng góp c a luật sư với 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

 n) Tổ chức để luật sư tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lỦ, 
tuyên truyền, phổ biến, giáo d c pháp luật; 

 o) Quyết định kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế c a Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; quy định và hướng dẫn công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế c a 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các thành viên; 

 p) Báo cáo hàng năm và báo cáo theo yêu cầu c a các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định c a pháp luật; gửi Bộ Tư pháp nghị quyết, quyết định, quy định c a Liên 
đoàn Luật sư; 

q) Nhiệm v , quyền hạn khác theo quy định c a Điều lệ này hoặc do Hội đồng Luật sư 
toàn quốc giao. 

6. Ban Thường v  Liên đoàn họp thường kỳ ba (03) lần trong một năm và có thể họp 
bất thường để thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền c a Ban Thường v  theo 
đề nghị c a ít nhất một phần hai (1/2) số y viên Ban Thường v  hoặc theo quyết định c a 
Thường trực Liên đoàn. Cuộc họp c a Ban Thường v  hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba (2/3) 
số y viên Ban Thường v  tham dự. 
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7. Nghị quyết, quyết định c a Ban Thường v  Liên đoàn phải được trên một phần hai 
(1/2) số y viên có mặt tại cuộc họp biểu quyết tán thành. 

Ban Thường v  Liên đoàn có thể thông qua nghị quyết, quyết định, bằng hình thức lấy 
Ủ kiến các y viên Ban Thường v  bằng văn bản. Trong trường hợp này, nghị quyết, quyết 
định c a Ban Thường v  được thông qua khi có trên một phần hai (1/2) số y viên Ban 
Thường v  tán thành. 

8. Thường trực Liên đoàn gồm Ch  tịch, các Phó Ch  tịch có nhiệm v  điều hành hoạt 
động thường xuyên c a Liên đoàn giữa các kỳ họp c a Ban Thường v  Liên đoàn. 

9. y viên Ban Thường v  Liên đoàn có nhiệm v , quyền hạn sau đây: 

a) Tham gia đầy đ  các phiên họp c a Ban Thường v ; 

b) Tham gia thảo luận những vấn đề trong chương trình nghị sự c a Ban Thường v ; 
biểu quyết thông qua nghị quyết, quyết định c a Ban Thường v ; 

c) Gương mẫu chấp hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định c a Ban Thường v ; 
phổ biến, thuyết ph c Đoàn Luật sư, luật sư thành viên c a Liên đoàn thực hiện nghiêm chỉnh 
nghị quyết, quyết định c a Ban Thường v ; 

d) Hoàn thành tốt những nhiệm v , chức trách được Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban 
Thường v  phân công. 

y viên Ban Thường v  thực hiện nhiệm v , quyền hạn c a mình từ khi được Hội 
đồng Luật sư toàn quốc bầu cho đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ c a Hội đồng Luật sư toàn 
quốc, trừ trường hợp miễn nhiệm theo quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều 11 hoặc bị 
bãi nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 11 c a Điều lệ này. 

y viên Ban Thường v  thực hiện không đầy đ  hoặc không thực hiện nhiệm v , 
quyền hạn c a mình thì tùy theo mức độ có thể bị Ban Thường v  khiển trách hoặc bị tạm 
đình chỉ tư cách y viên Ban Thường v , bị bãi nhiệm theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 11 
c a Điều lệ này. 

Đi u 9. Ch  t ch, Phó Ch  t ch Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam  

1. Ch  tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc bầu ra trong 
số Uỷ viên Ban Thường v  Liên đoàn và theo nhiệm kỳ c a Hội đồng Luật sư toàn quốc. Ch  
tịch Liên đoàn là Ch  tịch Hội đồng Luật sư toàn quốc. Trong trường hợp chưa bầu được Ch  tịch 
hoặc khuyết Ch  tịch thì Hội đồng Luật sư toàn quốc chỉ định một (01) Phó Ch  tịch điều hành 
hoạt động và đại diện  Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho đến khi có Ch  tịch mới.  
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Một luật sư chỉ được bầu làm Ch  tịch Liên đoàn Luật sư nhiều nhất là hai (02) nhiệm 
kỳ liên tiếp. 

2. Ch  tịch Liên đoàn Luật sư phải có đ  các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Trung thành với Tổ quốc, tuân th  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ch  nghĩa Việt 
Nam;  

b) Có trình độ và bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành quy định c a 
pháp luật, Điều lệ Liên đoàn, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; 

c) Am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư; 

d) Có năng lực lãnh đạo, điều hành ở tầm vĩ mô; 

đ) Có uy tín và khả năng quy t , tập hợp đội ngũ luật sư; 

e) Có tầm nhìn xa, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm; 

g) Có khả năng xây dựng và giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tiến hành tố t ng và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương 
và địa phương. 

Luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 c a Điều lệ này 
thì không được ứng cử vào chức danh Ch  tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

3. Ch  tịch Liên đoàn có nhiệm v , quyền hạn sau: 

a) Đại diện pháp nhân c a Liên đoàn trước pháp luật; 

b) Là ch  tài khoản c a Liên đoàn; 

 c) Chịu trách nhiệm trước Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc, Hội đồng Luật sư toàn 
quốc về hoạt động c a Liên đoàn; 

          d) Điều hành, phân công việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và các quyết định 
c a Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc, c a Hội đồng Luật sư toàn quốc, c a Ban Thường v  
Liên đoàn và giám sát mọi hoạt động c a Liên đoàn; 

 đ) Ch  trì cuộc họp c a Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường v  Liên đoàn, 
Thường trực Liên đoàn; kỦ các nghị quyết, quyết định c a Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban 
Thường v  Liên đoàn sau khi đã được Hội đồng Luật sư toàn quốc hoặc Ban Thường v  Liên 
đoàn thông qua; 

 e) Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc làm việc dân ch , tập thể, quyết định theo đa 
số khi thực hiện các nhiệm v , quyền hạn c a Ch  tịch Liên đoàn; 

          g) Nhiệm v , quyền hạn khác theo quy định c a Điều lệ này. 
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 4. Phó Ch  tịch Liên đoàn do Hội đồng Luật sư toàn quốc bầu ra trong số Uỷ viên Ban 
Thường v  Liên đoàn. Phó Ch  tịch Liên đoàn là Phó Ch  tịch Hội đồng Luật sư toàn quốc. 
Phó Ch  tịch Liên đoàn ph  trách các lĩnh vực công tác theo sự phân công c a Ban Thường v  
Liên đoàn và chịu trách nhiệm trước Ch  tịch, Ban Thường v  và Hội đồng Luật sư toàn quốc 
về các lĩnh vực công tác được giao.        

Phó Ch  tịch Liên đoàn phải có đ  các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 
này. Số lượng Phó Ch  tịch Liên đoàn do Hội đồng Luật sư toàn quốc quyết định. 

5. Thể thức bầu Ch  tịch, Phó Ch  tịch Liên đoàn được áp d ng theo quy định tại 
khoản 4 Điều 7 c a Điều lệ này. 

        Đi u 10. T ng Th  kỦ Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam  

         1. Tổng Thư kỦ Liên đoàn do Hội đồng Luật sư toàn quốc bầu ra trong số Uỷ viên Hội 
đồng Luật sư toàn quốc hoặc do Ch  tịch Liên đoàn bổ nhiệm và được Hội đồng Luật sư toàn 
quốc phê chuẩn. Tổng Thư kỦ có thể do một Phó Ch  tịch Liên đoàn kiêm nhiệm theo quyết 
định c a Hội đồng Luật sư toàn quốc. Tổng Thư kỦ chịu trách nhiệm trước Hội đồng Luật sư 
toàn quốc, Ban Thường v  Liên đoàn, Ch  tịch Liên đoàn về việc điều hành thực hiện kế 
hoạch hoạt động c a Liên đoàn và điều phối hoạt động c a các cơ quan giúp việc c a Liên 
đoàn. 

         2. Tổng Thư kỦ có các nhiệm v , quyền hạn sau đây: 

 a) Giúp Ban Thường v  và Thường trực Liên đoàn xây dựng và điều hành thực hiện kế 
hoạch hoạt động, chương trình công tác c a Liên đoàn; điều hành sự phối hợp giữa các cơ 
quan giúp việc c a Liên đoàn trong việc triển khai các hoạt động c a Liên đoàn; 

          b) Giúp Ban Thường v  và Thường trực Liên đoàn tổ chức thực hiện các nghị quyết, 
quyết định c a Ban Thường v , Thường trực Liên đoàn, Ch  tịch Liên đoàn;  

          c) Chăm lo cơ sở vật chất, huy động nguồn tài chính ph c v  cho hoạt động c a Liên 
đoàn; 

d) Ph  trách công tác thư kỦ các cuộc họp c a Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban 
Thường v  Liên đoàn; 

đ) Các nhiệm v , quyền hạn khác theo quy định c a Điều lệ Liên đoàn hoặc do Ban 
Thường v , Ch  tịch Liên đoàn giao. 

3. Phó Tổng Thư kỦ Liên đoàn do Ch  tịch Liên đoàn bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm sau khi được Ban Thường v  thông qua theo đề nghị c a Tổng Thư kỦ. Phó Tổng Thư 
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kỦ giúp Tổng Thư kỦ thực hiện các nhiệm v  theo sự phân công c a Tổng Thư kỦ. 

 Đi u 11. Mi n nhi m, bưi nhi m các ch c danh c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam 

1. Việc miễn nhiệm y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, y viên Ban Thường v , Ch  
tịch, Phó Ch  tịch, Tổng Thư kỦ Liên đoàn được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Đương nhiên miễn nhiệm trong trường hợp không còn là Ch  nhiệm Đoàn Luật sư 
(đối với y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc đương nhiên), trừ các chức danh do Hội đồng 
Luật sư toàn quốc bầu;  

b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Xin rút khỏi chức danh mà mình đang đảm nhiệm; 

d) Vì lỦ do sức khỏe hoặc lỦ do khác mà không thể thực hiện được nhiệm v . 

Hội đồng Luật sư toàn quốc quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín việc 
miễn nhiệm Uỷ viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Uỷ viên Ban Thường v , Ch  tịch, Phó Ch  
tịch, Tổng Thư kỦ Liên đoàn trong các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d khoản này. 

2. Uỷ viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Uỷ viên Ban Thường v , Ch  tịch, Phó Ch  
tịch, Tổng Thư kỦ Liên đoàn bị bãi nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Bị xử lỦ kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên hoặc xóa tên khỏi 
danh sách luật sư c a Đoàn Luật sư; 

b) Bị tước quyền sử d ng Chứng chỉ hành nghề luật sư; 

c) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; 

d) Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Điều lệ Liên đoàn trong việc thực hiện nhiệm v , 
quyền hạn c a mình; xâm hại lợi ích c a Liên đoàn; 

đ) Vi phạm nghiêm trọng pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp c a luật sư, các quy định khác c a pháp luật; 

e) Không còn tín nhiệm c a ít nhất một phần hai (1/2) các Đoàn Luật sư. 

y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, y viên Ban Thường v , Ch  tịch, Phó Ch  tịch, 
Tổng Thư kỦ Liên đoàn đương nhiên bị bãi nhiệm trong các trường hợp quy định tại các điểm 
a, b, c khoản này. Hội đồng Luật sư toàn quốc ra nghị quyết về việc bãi nhiệm đối với các 
trường hợp này.  

Hội đồng Luật sư toàn quốc quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín việc bãi 
nhiệm y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Uỷ viên Ban Thường v , Ch  tịch, Phó Ch  tịch, 
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Tổng Thư kỦ Liên đoàn đối với các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e khoản này.  

3. Trong thời gian giữa các phiên họp c a Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường v  
Liên đoàn có quyền quyết định tạm đình chỉ tư cách y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, y 
viên Ban Thường v , Ch  tịch, Phó Ch  tịch, Tổng Thư kỦ Liên đoàn đối với luật sư thuộc một 
trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và đề nghị Hội đồng Luật sư toàn quốc 
quyết định bãi nhiệm hoặc xem xét việc bãi nhiệm tại phiên họp gần nhất c a Hội đồng Luật sư 
toàn quốc. 

          4. Căn cứ quy định c a Điều lệ này và quy định c a pháp luật, Hội đồng Luật sư toàn 
quốc quy định c  thể th  t c miễn nhiệm, bãi nhiệm y viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Uỷ 
viên Ban Thường v , Ch  tịch, Phó Ch  tịch, Tổng Thư kỦ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

 Đi u 12. Văn phòng Liên đoƠn vƠ C  quan đ i di n Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam 
t i ThƠnh ph  H  Chí Minh 

1. Văn phòng Liên đoàn là cơ quan giúp việc c a Liên đoàn. Ch  tịch Liên đoàn quyết 
định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh, Phó Văn phòng Liên đoàn theo Nghị quyết 
c a Ban Thường v  Liên đoàn.  

2. Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là cơ 
quan giúp việc thường trực c a Liên đoàn tại khu vực phía Nam; Ch  tịch Liên đoàn quyết 
định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng, Phó Cơ quan đại diện theo Nghị quyết c a 
Ban Thường v  Liên đoàn. 

3. Nhiệm v , quyền hạn và cơ cấu tổ chức c a Văn phòng Liên đoàn, Cơ quan đại diện 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Thường v  Liên đoàn quy 
định căn cứ quy định c a Điều lệ này. 

          Đi u 13. Các U  ban c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam   

1. Các Uỷ ban c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm: 
a) Uỷ ban Bảo vệ quyền lợi c a luật sư; 

b) Uỷ ban Đào tạo, bồi dưỡng;  

c) Uỷ ban Giám sát; 

d) y ban Kinh tế, tài chính; 

đ) y ban Khen thưởng, kỷ luật; 

e) Uỷ ban Quan hệ quốc tế; 
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g) y ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lỦ; 

h) Các y ban khác theo quyết định c a Hội đồng Luật sư toàn quốc. 

2. Ch  nhiệm các y ban c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải là y viên Hội đồng 
Luật sư toàn quốc. 

3. Ch  tịch Liên đoàn quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Ch  nhiệm, 
Phó Ch  nhiệm các y ban c a Liên đoàn theo Nghị quyết c a Ban Thường v  Liên đoàn. 

  4. Căn cứ quy định c a Điều lệ này, Ban Thường v  Liên đoàn quyết định thành lập, 
quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm v , quyền hạn c a các Uỷ ban.  

   Đi u 14. Các đ n v  trực thu c Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam 

   1. Trường đào tạo nghề luật sư có nhiệm v  tổ chức đào tạo nguồn luật sư; được thành 
lập và hoạt động theo quy định c a Luật Luật sư, pháp luật về giáo d c, đào tạo và Điều lệ 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; có tài khoản và con dấu theo quy định c a pháp luật. 

 2. Câu lạc bộ Luật sư Thương mại quốc tế Việt Nam có chức năng, nhiệm v  tập hợp, 
phát huy trí tuệ và nguồn lực c a các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trong các 
lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp lỦ 
và tham gia tranh t ng các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế; có tài khoản và con dấu, 

được tổ chức và hoạt động theo quy định c a pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

và Quy chế c a Câu lạc bộ. 

 3. Trung tâm Tư vấn pháp luật được thành lập và hoạt động theo quy định c a pháp luật 
về tư vấn pháp luật c a các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và quy định c a 
Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; có tài khoản và con dấu theo quy định c a pháp luật. 

4. Tạp chí Luật sư là cơ quan ngôn luận, là diễn đàn c a giới luật sư Việt Nam, nghiên 
cứu khoa học và đăng tải các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp v  luật sư; được thành 
lập và hoạt động theo quy định c a pháp luật về báo chí và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam; có tài khoản và con dấu theo quy định c a pháp luật. 

5. Việc thành lập các đơn vị khác trực thuộc Liên đoàn theo quyết định c a Hội đồng 
Luật sư toàn quốc căn cứ quy định c a Điều lệ này và quy định c a pháp luật. 

CH NG III  
ĐOĨN LU T S  

Đi u 15. Đ a v  pháp lỦ c a ĐoƠn Lu t s  

1. Đoàn Luật sư là tổ chức xã hội - nghề nghiệp c a luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc 
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Trung ương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản. 

Tên c a Đoàn Luật sư bao gồm c m từ Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố) và tên tỉnh (thành 
phố) trực thuộc Trung ương nơi Đoàn Luật sư được thành lập. 

2. Đoàn Luật sư được thành lập theo quy định c a Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn 
Luật sư Việt Nam. 

3. Thành viên c a Đoàn Luật sư là các luật sư đã gia nhập Đoàn Luật sư theo quy định 
c a Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

4. Đoàn Luật sư được tổ chức và hoạt động theo quy định c a Luật Luật sư, Điều lệ 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đoàn Luật sư ban hành Nội quy để điều chỉnh quan hệ nội bộ 
c a Đoàn Luật sư. 

5. Đoàn Luật sư là thành viên c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam, có các quyền, nghĩa v  
thành viên Liên đoàn, được Liên đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chịu sự hướng dẫn, 
giám sát c a Liên đoàn theo quy định c a Luật Luật sư và Điều lệ này. 

Đi u 16. Nguyên tắc t  ch c, ho t đ ng c a ĐoƠn Lu t s  

Đoàn Luật sư được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân ch , bình đẳng, thiểu số 
ph c tùng đa số; thực hiện tự quản trong hệ thống tổ chức thống nhất c a Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam theo quy định c a Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
chịu sự quản lỦ c a Nhà nước theo quy định c a Hiến pháp, pháp luật. 

Đi u 17. Nhi m v , quy n h n c a ĐoƠn Lu t s  

1. Các nhiệm v , quyền hạn theo quy định c a Điều 61 Luật Luật sư. 

2. Đại diện Ủ chí, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp c a các luật sư thành viên 
trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

3. Hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp c a luật sư trong hành nghề. 

4. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định c a pháp luật và hướng dẫn c a Liên đoàn 
Luật sư. 

5. Bầu cử luật sư tham dự Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc; giới thiệu luật sư vào 
danh sách ứng cử viên bầu vào các cơ quan và các chức danh lãnh đạo c a Liên đoàn. 

6. Thực hiện nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn c a Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam; tham gia các hoạt động c a Liên đoàn; đề xuất Ủ kiến, kiến nghị về việc c ng cố, phát 
triển tổ chức, hoạt động c a Liên đoàn. 

7. Được Liên đoàn hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. 
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8. Đoàn kết, hợp tác với các Đoàn Luật sư khác để thực hiện tôn chỉ, m c đích c a 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

9. Việc ban hành nghị quyết, quyết định, nội quy, quy định về phí, khoản thu và các 
quy định khác không được trái với quy định c a pháp luật và Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt 
Nam. 

10. Các nhiệm v , quyền hạn, nghĩa v  khác theo quy định c a pháp luật và c a Điều 
lệ này. 

Đi u 18. Các c  quan, đ n v  chuyên môn vƠ trực thu c c a ĐoƠn Lu t s  

1. Đại hội luật sư c a Đoàn Luật sư là cơ quan lãnh đạo cao nhất c a Đoàn Luật sư. 

2. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư là cơ quan chấp hành c a Đại hội luật sư và là cơ 
quan điều hành c a Đoàn Luật sư. 

3. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật là cơ quan chuyên trách xem xét, xác minh, kết luận 
và đề xuất khen thưởng, kỷ luật. 

4. Văn phòng Đoàn Luật sư và các đơn vị chuyên môn do Đoàn Luật sư thành lập để 
giúp Ban Ch  nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm v , quyền hạn c a Đoàn Luật sư. 

5. Đoàn Luật sư có từ một nghìn (1000) luật sư thành viên trở lên có thể thành lập Chi 
nhánh Đoàn Luật sư theo đơn vị quận, huyện hoặc khu vực để giúp Ban Ch  nhiệm Đoàn 
Luật sư quản lỦ và tổ chức các hoạt động c a luật sư trong khu vực. Chi nhánh Đoàn Luật sư 
là đơn vị trực thuộc c a Đoàn Luật sư, hoạt động theo sự điều hành và chịu trách nhiệm trước 
Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư. Một thành viên c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư là Trưởng 
Chi nhánh Đoàn Luật sư. Cơ cấu tổ chức, nhiệm v , quyền hạn c a Chi nhánh Đoàn Luật sư 
do Nội quy Đoàn Luật sư quy định. Việc thành lập Chi nhánh Đoàn Luật sư do Đại hội luật 
sư quyết định. 

Đi u 19. Đ i h i lu t s  c a ĐoƠn Lu t s  

1. Đại hội luật sư được tổ chức theo nhiệm kỳ năm (05) năm một lần. Đại hội luật sư 
có thể được triệu tập bất thường theo quyết định c a Ban Ch  nhiệm để quyết định những vấn 
đề thuộc thẩm quyền c a Đại hội luật sư; hoặc theo đề nghị c a ít nhất một phần hai (1/2) số 
luật sư c a Đoàn Luật sư; hoặc theo đề nghị c a Ban Thường v  Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam, c a cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định c a pháp luật. 

Đại hội luật sư được triệu tập theo hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu tùy 
thuộc vào số lượng thành viên c a Đoàn Luật sư. 

 Số lượng đại biểu c a Đại hội đại biểu luật sư do Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư quyết 
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định trên nguyên tắc bảo đảm đại diện đầy đ  cho Ủ chí, nguyện vọng và quyền lợi c a toàn 
thể luật sư thành viên c a Đoàn Luật sư. 

Đại biểu Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư phải là các luật sư có phẩm chất đạo đức, có 
trách nhiệm trong xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, có uy 
tín trong đội ngũ luật sư c a Đoàn Luật sư, có trách nhiệm, khả năng đóng góp cho Đại hội; 
không phải là người đã bị xử lỦ kỷ luật trong nhiệm kỳ do vi phạm Điều lệ Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư 
hoặc đang bị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư xem xét xử lỦ kỷ luật; không phải là 
người đang bị tạm giữ, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Việc phân bổ c  thể số lượng đại biểu Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư do Ban Ch  
nhiệm Đoàn Luật sư quyết định nhưng phải đảm bảo nguyên tắc phân bổ và tiêu chuẩn đại 
biểu quy định tại Điều lệ này. 

2. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư triệu tập Đại hội luật sư. 

3. Đại hội luật sư hợp lệ nếu có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu được triệu tập 
tham dự. Trong trường hợp không đ  hai phần ba (2/3) số đại biểu được triệu tập tham dự thì 
trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày triệu tập lần thứ nhất phải triệu tập Đại hội lần 
thứ hai. Đại hội triệu tập lần thứ hai hợp lệ khi có trên một phần hai (1/2) số đại biểu được 
triệu tập tham dự. Trong trường hợp Đại hội triệu tập lần thứ hai không đ  trên một phần hai 
(1/2) số đại biểu được triệu tập tham dự thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày triệu 
tập lần thứ hai phải triệu tập Đại hội lần thứ ba. Đại hội triệu tập lần thứ ba hợp lệ không ph  

thuộc vào số lượng đại biểu tham dự.  

4. Đại hội luật sư có nhiệm v , quyền hạn sau đây: 

a) Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động hành nghề c a luật sư, hoạt động 
c a Đoàn Luật sư trong nhiệm kỳ và phương hướng, kế hoạch hoạt động c a nhiệm kỳ tới; 

b) Thông qua báo cáo tài chính c a Đoàn Luật sư trong nhiệm kỳ;  

c) Thông qua Nội quy Đoàn Luật sư hoặc sửa đổi, bổ sung Nội quy; 

d) Bầu Ban Ch  nhiệm, Ch  nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật c a Đoàn Luật sư;  

đ) Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc. 

Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư quyết định nội dung, chương trình, thành phần tham dự 
và th  t c tiến hành Đại hội luật sư theo quy định c a Điều lệ này và hướng dẫn c a Hội đồng 
Luật sư toàn quốc. 

5. Nghị quyết và các quyết định c a Đại hội luật sư được thông qua khi có trên một 
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phần hai (1/2) số đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.  

6. Chậm nhất là ba mươi (30) ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội luật sư, Ban 
Ch  nhiệm Đoàn Luật sư gửi Liên đoàn Luật sư và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi Đoàn Luật sư được thành lập Đề án tổ chức Đại hội, Phương án xây 
dựng nhân sự bầu vào Ban Ch  nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật c a Đoàn Luật sư 
(hoặc phương án nhân sự bầu bổ sung Ban Ch  nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, bầu 
thay thế Ch  nhiệm đối với Đại hội luật sư bất thường). 

Ban Thường v  Liên đoàn hướng dẫn về nội dung Đề án tổ chức Đại hội luật sư và 
Phương án xây dựng nhân sự bầu vào các cơ quan c a Đoàn Luật sư và chỉ đạo Đại hội c a 
Đoàn Luật sư thực hiện đúng quy định c a Điều lệ Liên đoàn Luật sư và Nghị quyết, Quyết 
định c a Hội đồng Luật sư toàn quốc.  

7. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Đại hội luật sư, Ban Ch  
nhiệm Đoàn Luật sư báo cáo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương nơi Đoàn Luật sư được thành lập về kết quả c a Đại hội luật sư kèm 
theo biên bản bầu cử, danh sách trích ngang c a Ch  nhiệm, các thành viên Ban Ch  nhiệm, 
Hội đồng khen thưởng, kỷ luật c a Đoàn Luật sư, Nghị quyết và các quyết định c a Đại hội.  

Kết quả Đại hội luật sư được công nhận sau khi y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi Đoàn Luật sư được thành lập phê chuẩn. 

Đi u 20. Ban Ch  nhi m ĐoƠn Lu t s  

1. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư có nhiệm v  tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, 
quyết định c a Đại hội luật sư và điều hành hoạt động c a Đoàn Luật sư. 

Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư có Ch  nhiệm, Phó Ch  nhiệm và các y viên. Số 
lượng Phó Ch  nhiệm, y viên c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư do Nội quy Đoàn Luật sư 
quy định. 

2. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư do Đại hội luật sư bầu ra, có nhiệm kỳ năm (05) năm 
theo nhiệm kỳ c a Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư. Nhiệm kỳ c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật 
sư kết thúc khi Đại hội nhiệm kỳ c a Đoàn Luật sư bầu ra Ban Ch  nhiệm mới. 

Thể thức bầu Ban Ch  nhiệm được áp d ng theo quy định tại khoản 4 Điều 7 c a Điều 
lệ này.  

Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư quy định về quy trình đề cử, ứng cử, lập danh sách ứng 
cử viên và những vấn đề chi tiết khác liên quan đến việc bầu Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư 
theo hướng dẫn c a Hội đồng Luật sư toàn quốc. 
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3. Luật sư tham gia Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư phải có đ  các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Gương mẫu chấp hành quy định c a 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; 

b) Có uy tín và khả năng tập hợp, đoàn kết luật sư trong Đoàn Luật sư; 

c) Có năng lực quản lỦ, điều hành. 

4. Luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được ứng cử vào Ban 
Ch  nhiệm Đoàn Luật sư: 

a) Đã bị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư hoặc tổ chức khác mà luật sư đó 
tham gia xử lỦ kỷ luật trong nhiệm kỳ hoặc đang bị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật 
sư xem xét xử lỦ kỷ luật; 

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư họp ít nhất một (01) lần trong một (01) tháng và có 
thể họp bất thường để quyết định những công việc đột xuất thuộc thẩm quyền c a Ban Ch  
nhiệm theo quyết định c a Ch  nhiệm hoặc đề nghị c a ít nhất hai phần ba (2/3) số thành 
viên Ban Ch  nhiệm. 

Cuộc họp Ban Ch  nhiệm do Ch  nhiệm Đoàn Luật sư triệu tập. Trong trường hợp 
Ch  nhiệm Đoàn Luật sư không triệu tập họp Ban Ch  nhiệm theo định kỳ nhiều lần hoặc 
theo đề nghị c a ít nhất một phần hai (1/2) số thành viên Ban Ch  nhiệm thì Ban Thường v  
Liên đoàn Luật sư Việt Nam có quyền chỉ định một Phó Ch  nhiệm triệu tập và ch  trì cuộc 
họp c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư.  

6. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa 
số. Cuộc họp Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư hợp lệ nếu có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành 
viên Ban Ch  nhiệm tham dự. Quyết định c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư được thông qua 
khi có trên một phần hai (1/2) số thành viên Ban Ch  nhiệm có mặt tại cuộc họp biểu quyết 
tán thành. Trong trường hợp biểu quyết có số phiếu bằng nhau thì vấn đề được quyết định 
theo Ủ kiến c a bên có phiếu c a Ch  nhiệm hoặc c a Phó Ch  nhiệm ch  trì cuộc họp Ban 
Ch  nhiệm. 

7. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư có các nhiệm v , quyền hạn sau đây: 

a) Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận tập sự hành nghề luật sư và quản lỦ tập sự 
hành nghề luật sư theo quy định c a pháp luật; đăng kỦ gia nhập và tổ chức kết nạp luật sư; 
chuyển, tiếp nhận luật sư từ Đoàn Luật sư khác; nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề 
luật sư và gửi Sở Tư pháp; đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; đề nghị 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp, đổi, thu hồi Thẻ luật sư; 
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b) Giám sát luật sư là thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề và chi 
nhánh c a tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương trong việc tuân th  pháp luật, tuân theo 
Điều lệ Liên đoàn, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp c a luật sư; 

c) Giám sát hoạt động c a các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, văn phòng giao 
dịch c a tổ chức hành nghề luật sư; yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt hành vi vi 
phạm pháp luật và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lỦ; quyết định hoặc đề nghị 
khen thưởng đối với tổ chức hành nghề luật sư; 

d) Phân công tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư bào chữa trong các v  án hình sự 
theo yêu cầu c a cơ quan tiến hành tố t ng; 

đ) Tổ chức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp v , Quy tắc đạo đức và ứng xử 
nghề nghiệp cho luật sư theo hướng dẫn c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam; tổ chức bồi dưỡng 
theo nhu cầu về nghiệp v  chuyên môn, về kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề 
luật sư; 

e) Hoà giải tranh chấp có liên quan đến hành nghề giữa luật sư với luật sư, giữa luật sư 
với tổ chức hành nghề luật sư; giữa các tổ chức hành nghề luật sư với nhau; giữa khách hàng 
với luật sư; giữa khách hàng với tổ chức hành nghề luật sư; 

g) Xem xét và quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với luật sư; 

h) Tổ chức tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp v  chuyên môn và thực hiện 
các biện pháp khác nhằm nâng cao trình độ nghiệp v  chuyên môn cho luật sư; 

i) Tổ chức lấy Ủ kiến và tập hợp Ủ kiến đóng góp c a luật sư trong việc xây dựng 
chính sách, pháp luật;  

k) Tổ chức, phân công luật sư c a Đoàn Luật sư tham gia các hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến, giáo d c pháp luật, trợ giúp pháp lỦ; 

l) Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định c a pháp luật và hướng dẫn 
c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 

m) Báo cáo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương về tổ chức, hoạt động c a Đoàn Luật sư và chất lượng đội ngũ luật sư c a Đoàn 
theo quy định c a pháp luật và theo hướng dẫn c a Ban Thường v  Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam; 

n) Nhiệm v , quyền hạn khác theo quy định c a Điều lệ này. 

Đi u 21. Ch  nhi m, Phó Ch  nhi m, thƠnh viên khác c a Ban Ch  nhi m ĐoƠn 
Lu t s  
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1. Ch  nhiệm Đoàn Luật sư do Đại hội luật sư c a Đoàn Luật sư bầu ra trong số các 
luật sư đã được Đại hội bầu vào Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư. Nhiệm kỳ c a Ch  nhiệm 
Đoàn Luật sư trùng với nhiệm kỳ c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư.  

Một luật sư chỉ được bầu làm Ch  nhiệm Đoàn Luật sư nhiều nhất ba (03) nhiệm kỳ 
liên tiếp. 

2. Ch  nhiệm Đoàn Luật sư phải có đ  các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có nhận thức chính trị đúng đắn và bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu chấp 
hành quy định c a pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề 
nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn Luật sư; 

b) Có ít nhất ba (03) năm hành nghề luật sư; 

c) Am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư; 

d) Có năng lực quản lỦ, điều hành; 

đ) Có uy tín và khả năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ luật sư trong Đoàn Luật sư; 

e) Có khả năng xây dựng, giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan Đảng, chính quyền, cơ 
quan tiến hành tố t ng ở địa phương. 

Thể thức bầu và quy trình đề cử, ứng cử, lập danh sách ứng cử viên và các vấn đề chi 
tiết khác liên quan đến bầu Ch  nhiệm Đoàn Luật sư được áp d ng theo quy định tại khoản 2 
Điều 20 c a Điều lệ này. 

3. Ch  nhiệm Đoàn Luật sư có các nhiệm v , quyền hạn sau đây: 

a) Đại diện và chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động c a Đoàn Luật sư; 

b) Phân công và điều hành hoạt động c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư trong việc tổ 
chức triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định c a Đại hội luật sư và trong việc thực hiện 
các nhiệm v , quyền hạn c a Đoàn Luật sư; 

c) Triệu tập và ch  trì cuộc họp c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư; kỦ các nghị quyết, 
quyết định c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư sau khi đã được Ban Ch  nhiệm thông qua; 

d) Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc làm việc dân ch  tập thể, quyết định theo đa số 
trong khi thực hiện nhiệm v , quyền hạn c a Ch  nhiệm Đoàn Luật sư; 

đ) Nhiệm v , quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ này và do Đại hội luật sư giao. 

4. Phó Ch  nhiệm Đoàn Luật sư do Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư bầu ra trong số 
thành viên c a Ban Ch  nhiệm. Đối với Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư có dưới 5 luật sư thì 
Phó Ch  nhiệm Đoàn Luật sư có thể do Đại hội luật sư bầu trong số các thành viên Ban Ch  
nhiệm. Phó Ch  nhiệm và các y viên Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư ph  trách các lĩnh vực 
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công tác theo sự phân công c a Ban Ch  nhiệm và chịu trách nhiệm trước Ch  nhiệm và Ban 
Ch  nhiệm về các lĩnh vực công tác được giao. Trong trường hợp Ch  nhiệm Đoàn Luật sư 
tạm thời không thực hiện được nhiệm v  quyền hạn c a mình vì lỦ do sức khỏe hoặc lỦ do 
khác thì Ban Ch  nhiệm cử một Phó Ch  nhiệm tạm thời thay thế Ch  nhiệm điều hành hoạt 
động c a Ban Ch  nhiệm. 

Phó Ch  nhiệm và các y viên Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư phải có đ  tiêu chuẩn 
được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này. 

5. Việc miễn nhiệm Ch  nhiệm, Phó Ch  nhiệm, y viên Ban Ch  nhiệm Đoàn luật 
sư do Đại hội luật sư quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Xin rút khỏi chức danh đang đảm nhiệm; 

c) Vì lỦ do sức khỏe hoặc lỦ do khác mà không thể thực hiện được nhiệm v . 

6. Ch  nhiệm, Phó Ch  nhiệm, y viên Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư đương nhiên bị 
bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị xử lỦ kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên hoặc xoá tên khỏi 
danh sách luật sư c a Đoàn Luật sư; 

b) Bị tước quyền sử d ng Chứng chỉ hành nghề luật sư; 

c) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực. 

7. Ch  nhiệm, Phó Ch  nhiệm, y viên Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư bị bãi nhiệm 
nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây : 

a) Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy c a 
Đoàn Luật sư trong khi thực hiện nhiệm v , quyền hạn, trách nhiệm c a mình; xâm hại 
nghiêm trọng lợi ích c a Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 

b) Vi phạm nghiêm trọng pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp c a luật sư, các quy định khác c a pháp luật; 

c) Không còn sự tín nhiệm c a ít nhất một phần hai (1/2) số thành viên c a Đoàn Luật 
sư. 

Ch  nhiệm, Phó Ch  nhiệm do Đại hội bầu, y viên Ban Ch  nhiệm bị miễn nhiệm hoặc 
bãi nhiệm khi có trên một phần hai (1/2) số đại biểu tham dự Đại hội luật sư bỏ phiếu kín hoặc biểu 
quyết công khai tán thành. 

d) Các Phó Ch  nhiệm do Ban Ch  nhiệm bầu bị bãi nhiệm, miễn nhiệm khi có ít nhất hai 
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phần ba (2/3) số thành viên Ban Ch  nhiệm bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai tán thành. 

8. Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội luật sư, Ban Thường v  Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam có quyền đề nghị y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm đình chỉ 
tư cách Ch  nhiệm Đoàn Luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 
này, chỉ định một (01) Phó Ch  nhiệm Đoàn Luật sư tạm quyền Ch  nhiệm và đề nghị Ban 
Ch  nhiệm Đoàn Luật sư triệu tập Đại hội luật sư bất thường để xem xét bãi nhiệm Ch  
nhiệm Đoàn Luật sư và bầu Ch  nhiệm mới. 

9. Trong trường hợp Ch  nhiệm Đoàn Luật sư bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm mà chưa 
bầu được Ch  nhiệm mới thì các thành viên còn lại c a Ban Ch  nhiệm cử một (01) Phó Ch  
nhiệm điều hành hoạt động c a Ban Ch  nhiệm cho đến khi bầu được Ch  nhiệm mới. 

Đi u 22. H i đ ng khen th ng, k  lu t c a ĐoƠn Lu t s  

1. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật c a Đoàn Luật sư là cơ quan tham mưu c a Ban Ch  
nhiệm Đoàn Luật sư trong công tác khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; do Đại 
hội luật sư bầu ra theo nhiệm kỳ c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư. 

Thành viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật c a Đoàn Luật sư phải có các tiêu chuẩn 
sau đây: 

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành quy định c a pháp luật, Điều lệ 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; 

b) Trung thực, khách quan, vô tư; 

c) Có uy tín trong Đoàn Luật sư. 

2. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm Ch  tịch, các Phó Ch  tịch và các y viên. Ch  
tịch, các Phó Ch  tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật do Hội đồng bầu ra trong số các thành 
viên c a Hội đồng. Số lượng thành viên c a Hội đồng khen thưởng, kỷ luật do Đại hội luật sư 
quyết định.  

Thể thức bầu và quy trình đề cử, ứng cử, lập danh sách ứng cử viên và các vấn đề chi 
tiết khác liên quan đến bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật được áp d ng theo quy định tại 
khoản 2 Điều 20 c a Điều lệ này. 

3. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật c a Đoàn Luật sư có những nhiệm v , quyền hạn 
sau đây: 

a) Xem xét và đề nghị Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư quyết định các hình thức khen 
thưởng c a Đoàn Luật sư đối với luật sư, các đơn vị c a Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề 
luật sư; hoặc đề nghị Ban Ch  nhiệm trình Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan nhà nước có 
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thẩm quyền khen thưởng luật sư, các đơn vị c a Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; 

b) Xác minh, xem xét và đề nghị Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư quyết định các hình 
thức kỷ luật đối với luật sư; 

c) Th  lỦ, xác minh, xem xét đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với luật sư, các cơ quan, 
đơn vị c a Đoàn Luật sư và đề xuất với Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư về việc giải quyết các 
đơn, thư đó. 

4. Cuộc họp c a Hội đồng khen thưởng, kỷ luật hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba (2/3) 
số thành viên c a Hội đồng tham dự. 

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa 
số; trường hợp số phiếu ngang nhau thì phiếu c a Ch  tịch Hội đồng là quyết định. 

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và th  t c miễn, bãi nhiệm Ch  tịch, Phó 
Ch  tịch, y viên c a Hội đồng khen thưởng, kỷ luật được áp d ng theo quy định tại các 
khoản 5, 6 và 7 Điều 21 c a Điều lệ này. 

Đi u 23. H i ngh  lu t s  hƠng năm  

1. Hàng năm Đoàn Luật sư tổ chức Hội nghị để thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết 
hoạt động hành nghề c a luật sư, hoạt động c a Đoàn Luật sư, báo cáo tài chính trong năm và 
phương hướng năm tới; quyết định hoặc điều chỉnh mức phí tập sự hành nghề luật sư, mức 
phí gia nhập Đoàn Luật sư (nếu có). Hội nghị luật sư hàng năm chỉ thảo luận, thông qua 
những nội dung không thuộc nhiệm v , quyền hạn c a Đại hội luật sư. 

2. Hội nghị Đoàn Luật sư hợp lệ khi có trên một phần hai (1/2) số luật sư được triệu 
tập có mặt. Quyết định c a Hội nghị luật sư c a Đoàn Luật sư được thông qua khi có trên một 
phần hai (1/2) số luật sư có mặt tại Hội nghị biểu quyết tán thành. 

 Đoàn luật sư gửi báo cáo kết quả Hội nghị hàng năm đến y ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Liên đoàn luật sư Việt Nam. 

3. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư triệu tập và điều hành Hội nghị Đoàn Luật sư. 

Đi u 24. Các đ n v  giúp vi c c a ĐoƠn Lu t s  

Đoàn Luật sư có Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Đoàn Luật sư. Cơ cấu tổ chức và 
người đứng đầu Văn phòng do Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư quyết định.  

Việc thành lập, tổ chức, hoạt động c a các đơn vị trực thuộc Đoàn luật sư theo quy 

định c a pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

Đi u 25.  N i quy c a ĐoƠn Lu t s  

1. Đoàn Luật sư có Nội quy để quy định chi tiết những vấn đề thuộc nội bộ Đoàn Luật 
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sư. Việc thông qua, sửa đổi, bổ sung Nội quy thuộc thẩm quyền c a Đại hội luật sư. 

2. Nội quy Đoàn Luật sư bao gồm những nội dung sau đây: 

a) Quy định c  thể về cơ cấu thành viên, lề lối làm việc c a Ban Ch  nhiệm, Hội đồng 
khen thưởng, kỷ luật c a Đoàn Luật sư; mối quan hệ giữa Ban Ch  nhiệm và Hội đồng khen 
thưởng, kỷ luật; 

b) Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm v , lề lối làm việc c a Văn phòng và các 
đơn vị chuyên môn Đoàn Luật sư; quy định về cơ cấu tổ chức c a Chi nhánh Đoàn Luật sư, 
việc chỉ đạo, điều hành c a Ban Ch  nhiệm đối với Chi nhánh Đoàn Luật sư sư, Văn phòng 
và các đơn vị chuyên môn; 

c) Quy định c  thể về quyền, nghĩa v  c a luật sư thành viên đối với Đoàn Luật sư; 

d) Quy định chi tiết về thu, chi tài chính, quản lỦ tài sản c a Đoàn Luật sư; 

đ) Quy định về quan hệ c a Đoàn Luật sư với tổ chức hành nghề luật sư; 

e) Các quy định do Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giao Nội quy Đoàn Luật sư 
quy định. 

Các quy định c a Nội quy Đoàn Luật sư không được trái với quy định c a pháp luật 
và Điều lệ Liên đoàn. 

3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc sửa đổi, bổ sung 
Nội quy, Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam toàn văn Nội quy 
kèm theo Nghị quyết thông qua hoặc sửa đổi, bổ sung Nội quy. 

CH NG IV  
LU T S  

Đi u 26. T  cách thƠnh viên Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam, ĐoƠn Lu t s  c a lu t 
s  

 Tất cả các luật sư được công nhận theo quy định c a pháp luật Việt Nam là thành 
viên c a Đoàn Luật sư nơi mình gia nhập và là thành viên c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam.  

Đi u 27. Quy n, nghƿa v  c a lu t s  

1. Quyền c a luật sư 

a) Các quyền trong hoạt động hành nghề luật sư theo quy định c a pháp luật; 

b) Được Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp trong hoạt động hành nghề; 

c) Tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử, giới thiệu người ứng cử đại biểu tham dự Đại 
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hội Đại biểu luật sư toàn quốc, Đại hội luật sư c a Đoàn Luật sư, tham gia các cơ quan c a 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam, c a Đoàn Luật sư; được Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn 
Luật sư giới thiệu ứng cử vào các cơ quan dân cử, cơ quan c a các tổ chức xã hội khác ở 
Trung ương và địa phương theo quy định c a pháp luật, Điều lệ c a các tổ chức; 

d) Tham gia các hoạt động c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư; đề xuất Ủ 
kiến về việc c ng cố, phát triển tổ chức, hoạt động c a Liên đoàn, Đoàn Luật sư; 

đ) Giám sát hoạt động c a các cơ quan c a Liên đoàn, Đoàn Luật sư; kiến nghị biện 
pháp khắc ph c, kiến nghị xử lỦ vi phạm; 

e) Khiếu nại đối với quyết định c a các cơ quan c a Liên đoàn, Đoàn Luật sư vi phạm 
quyền, lợi ích hợp pháp c a mình; 

g) Được Liên đoàn, Đoàn Luật sư bồi dưỡng về nghiệp v  chuyên môn; 

h) Các quyền khác theo quy định c a Điều lệ này và Nội quy Đoàn Luật sư. 

2. Nghĩa v  c a luật sư 

a) Các nghĩa v  trong hoạt động hành nghề theo quy định c a pháp luật; 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, 
Điều lệ Liên đoàn, các nghị quyết, quy định, quyết định c a Liên đoàn và c a Đoàn Luật sư 
mà mình là thành viên; 

c) Tham gia phổ biến, tuyên truyền, giáo d c pháp luật, trợ giúp pháp lỦ miễn phí theo 
quy định c a pháp luật và c a Liên đoàn, Đoàn Luật sư; 

d) Tham gia đầy đ  chương trình bồi dưỡng Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, 
nghiệp v , chuyên môn theo quy định c a pháp luật, c a Liên đoàn và Đoàn Luật sư; 

đ) Tích cực tham gia hoạt động c a Liên đoàn, Đoàn Luật sư; đoàn kết, hợp tác với 
các luật sư khác để thực hiện tôn chỉ, m c đích c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam;  

e) Tổ chức cho các luật sư thành viên c a tổ chức hành nghề do mình đứng đầu tham 
gia các hoạt động c a Liên đoàn, Đoàn Luật sư; 

g) Chấp hành yêu cầu c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư về việc chấm dứt hành vi vi 
phạm pháp luật c a tổ chức hành nghề do mình đứng đầu; 

h) Định kỳ sáu (06) tháng và hàng năm báo cáo Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư về tổ 
chức, hoạt động c a tổ chức hành nghề do mình đứng đầu; 

Báo cáo Liên đoàn Luật sư Việt Nam về tổ chức và hoạt động c a tổ chức hành nghề 
do mình đứng đầu theo yêu cầu c a Ban Thường v  Liên đoàn. 
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i) Giữ gìn uy tín c a Liên đoàn, Đoàn Luật sư, luật sư Việt Nam; 

k) Nộp phí thành viên đầy đ  và đúng kỳ hạn; 

l) Các nghĩa v  khác theo quy định c a Điều lệ này và Nội quy Đoàn Luật sư. 

Đi u 28. Gia nh p ĐoƠn Lu t s  

1. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư là thành viên c a Đoàn Luật sư kể từ ngày 
được gia nhập Đoàn Luật sư. Th  t c gia nhập Đoàn Luật sư được thực hiện theo quy định 
c a Luật Luật sư. 

2. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư từ chối việc gia nhập Đoàn Luật sư trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn Luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định 
tại khoản 4 Điều 17 c a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều c a Luật Luật sư; 

b) Người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn Luật sư đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức xoá 
tên khỏi danh sách luật sư c a Đoàn Luật sư mà chưa hết thời hạn ba (03) năm kể từ ngày 
quyết định thi hành kỷ luật có hiệu lực. 

3. Người đã gia nhập Đoàn Luật sư được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư 
theo đề nghị c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư và là thành viên c a Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam kể từ ngày được cấp Thẻ luật sư. 

Đi u 29. Thẻ lu t s   

1. Thẻ luật sư là giấy chứng nhận tư cách thành viên c a Đoàn Luật sư và thành viên 
c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thẻ luật sư có giá trị không thời hạn. 

2. Căn cứ quy định c a Điều lệ này, Ban Thường v  Liên đoàn quy định về nội dung, 
hình thức c a Thẻ luật sư và th  t c cấp Thẻ luật sư. 

Đi u 30. Rút tên kh i danh sách lu t s  c a ĐoƠn Lu t s , chuyển ĐoƠn Lu t s  

1. Khi có nhu cầu, luật sư phải làm giấy đề nghị rút tên khỏi danh sách luật sư c a 
Đoàn Luật sư; trong đơn phải ghi rõ lỦ do xin rút tên. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư ra quyết định xóa tên luật 
sư khỏi danh sách luật sư c a Đoàn Luật sư. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ 
ngày có quyết định xóa tên nói trên, Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư gửi quyết định xóa tên luật 
sư cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

2. Luật sư bị từ chối rút tên khỏi danh sách luật sư c a Đoàn Luật sư nếu thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 
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a) Đang trong quá trình bị xem xét kỷ luật; 

b) Đang trong thời gian chấp hành hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên 
Đoàn Luật sư; trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật bằng hình thức 
cảnh cáo có hiệu lực; 

c) Đang trong quá trình giải quyết tranh chấp với khách hàng, luật sư hoặc tổ chức 
hành nghề luật sư; 

d) Đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hành nghề 
luật sư. 

3. Trong trường hợp luật sư rút tên khỏi danh sách luật sư c a Đoàn Luật sư vì lỦ do 
thôi không hành nghề thì Liên đoàn ra quyết định thu hồi Thẻ luật sư c a luật sư đó. 

4. Luật sư muốn chuyển từ Đoàn Luật sư này sang Đoàn Luật sư khác phải rút tên 
khỏi danh sách luật sư c a Đoàn Luật sư mà mình đang là thành viên theo quy định tại khoản 
1 Điều này và đề nghị Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư giới thiệu gia nhập Đoàn Luật sư mới 
theo nguyện vọng c a mình. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
giấy đề nghị rút tên và chuyển Đoàn Luật sư, Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư giới thiệu chuyển 
Đoàn Luật sư cho luật sư đến Đoàn Luật sư nơi luật sư dự định gia nhập. Hồ sơ giới thiệu 
chuyển Đoàn Luật sư bao gồm: 

a) Giấy giới thiệu chuyển Đoàn Luật sư c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư mà luật sư 
xin rút tên; 

b) Giấy đề nghị gia nhập Đoàn Luật sư (mới) c a luật sư; 

c) Hồ sơ luật sư c a luật sư xin chuyển Đoàn Luật sư mà Đoàn Luật sư đang quản lỦ; 

d) Bản sao Thẻ luật sư. 

Th  t c xem xét việc gia nhập Đoàn Luật sư (mới) được thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 20 c a Luật Luật sư. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có 
quyết định gia nhập Đoàn Luật sư, Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư nơi luật sư mới gia nhập có 
trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đổi Thẻ luật sư kèm theo Quyết định về việc gia nhập Đoàn 
Luật sư và Thẻ luật sư cũ c a luật sư cho Liên đoàn. Th  t c đổi Thẻ luật sư được thực hiện 
theo quy định tại Điều 31 c a Điều lệ này. 

Đoàn Luật sư mới không chấp nhận việc gia nhập c a luật sư được giới thiệu thì phải 
thông báo lỦ do cho Liên đoàn, Đoàn Luật sư cũ và luật sư được giới thiệu. Trường hợp 
không đồng Ủ với quyết định không chấp nhận gia nhập c a Đoàn Luật sư mới thì luật sư 
được giới thiệu có quyền khiếu nại theo quy định c a Luật Luật sư và Điều lệ này. 
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Đi u 31. Đ i, thu h i Thẻ lu t s  

1. Thẻ luật sư được đổi trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc trong trường hợp chuyển 
Đoàn Luật sư. 

2. Thẻ luật sư bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị Đoàn Luật sư xử lỦ kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư c a 
Đoàn Luật sư; 

b) Bị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; 

c) Rút tên khỏi Đoàn Luật sư mà không gia nhập Đoàn Luật sư mới theo quy định tại 
khoản 4 Điều 30 c a Điều lệ này; 

d) Tự nguyện thôi không hành nghề luật sư. 

3. Ban Thường v  Liên đoàn quyết định việc thu hồi Thẻ luật sư.  

4. Th  t c đổi, thu hồi Thẻ luật sư được thực hiện theo quy định c a Ban Thường v  
Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

Đi u 32. Trang ph c c a lu t s  tham gia phiên tòa 

1. Luật sư tham gia phiên tòa phải mặc trang ph c theo quy định c a Liên đoàn Luật 
sư Việt Nam.  

2. Trang ph c c a luật sư khi tham gia phiên tòa phải bảo đảm các yêu cầu trang 
nghiêm, lịch sự, thuận tiện và thống nhất. Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định về mẫu trang 
ph c luật sư tham gia phiên tòa. 

Đi u 33. ThƠnh viên danh dự c a Liên đoƠn Lu t s  vƠ ĐoƠn Lu t s  

1. Luật sư đã thôi hành nghề luật sư, cá nhân khác có thể được công nhận là thành 
viên danh dự c a Liên đoàn Luật sư nếu có công lao trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ 
chức, hoạt động luật sư ở Việt Nam, có uy tín rộng rãi trong đội ngũ luật sư Việt Nam. 

Hội đồng Luật sư toàn quốc quyết định công nhận thành viên danh dự c a Liên đoàn 
luật sư theo đề nghị c a Ban Thường v  Liên đoàn. 

Thành viên danh dự c a Liên đoàn được mời tham dự và tham gia Ủ kiến tại Đại hội 
Đại biểu luật sư toàn quốc; được mời tham dự cuộc họp c a Hội đồng Luật sư toàn quốc 
trong một số trường hợp cần thiết theo quyết định c a Ban Thường v  Liên đoàn; được xét 
khen thưởng, tặng danh hiệu vinh dự c a Liên đoàn; không được tham gia biểu quyết, đề cử, 
ứng cử vào các cơ quan c a Liên đoàn. 

2. Luật sư đã thôi không hành nghề luật sư, cá nhân khác có thể được công nhận là 
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thành viên danh dự c a Đoàn Luật sư nếu có công lao trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ 
chức, hoạt động c a luật sư tại địa phương, có uy tín trong đội ngũ luật sư ở địa phương. 

Đại hội luật sư quyết định công nhận thành viên danh dự c a Đoàn Luật sư theo đề 
nghị c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư. 

Thành viên danh dự c a Đoàn Luật sư được mời tham dự và tham gia Ủ kiến tại Đại 
hội luật sư; được mời tham gia Hội nghị luật sư hàng năm c a Đoàn Luật sư và tham gia các 
hoạt động khác c a Đoàn Luật sư khi cần thiết theo quyết định c a Ban Ch  nhiệm Đoàn 
Luật sư; được Đoàn Luật sư xem xét khen thưởng khi có đóng góp xuất sắc cho hoạt động 
c a Đoàn; không được tham gia biểu quyết, đề cử, ứng cử vào các cơ quan c a Đoàn Luật sư. 

CH NG V  
TÀI CHÍNH 

Đi u 34. Ch  đ  tƠi chính 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư hoạt động theo nguyên tắc tự ch  về 
tài chính, tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên và các nguồn thu hợp pháp khác. 

Đi u 35. Thu, chi tƠi chính c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam 

1. Nguồn thu tài chính c a Liên đoàn Luật sư gồm: 

a) Phí thành viên; 

b) Các khoản đóng góp tự nguyện c a luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; 

c) Các khoản thu từ hoạt động c a Liên đoàn; 

d) Các khoản hỗ trợ c a Nhà nước, tài trợ c a cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài 
nước; 

đ) Các khoản thu hợp pháp khác. 

2. Các khoản chi c a Liên đoàn Luật sư gồm: 

a) Chi hoạt động c a Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường v , các Uỷ ban, đơn vị 
chuyên môn và Văn phòng c a Liên đoàn và Cơ quan đại diện c a Liên đoàn tại Thành phố 
Hồ Chí Minh; 

b) Chi hoạt động nghiên cứu, thông tin, tuyên truyền, xuất bản; 

c) Chi xây dựng cơ sở hạ tầng, mua trang thiết bị làm việc; bảo trì, sửa chữa cơ sở vật 
chất, trang thiết bị;  

d) Chi lương, ph  cấp cho Thường trực Liên đoàn, chức danh quản lỦ và các nhân 

viên trong bộ máy c a Liên đoàn, chi khen thưởng; 
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đ) Chi hoạt động quan hệ quốc tế; 

e) Chi tổ chức Đại hội, các hội nghị; 

g) Chi thuê tr  sở (nếu có); 

h) Các khoản chi hợp lỦ khác. 

3. Việc chi tiêu c a Liên đoàn phải đảm bảo đúng m c đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng 
quy định c a Điều lệ Liên đoàn và pháp luật về tài chính. 

4. Căn cứ quy định c a Điều lệ này và pháp luật về tài chính, Hội đồng Luật sư toàn 
quốc ban hành Quy chế tài chính c a Liên đoàn, trong đó quy định c  thể các khoản thu, chi; 
th  t c thu, chi và thẩm quyền quyết định các khoản thu, chi. 

Đi u 36. Thu, chi tƠi chính c a ĐoƠn Lu t s  

1. Các nguồn thu c a Đoàn Luật sư gồm: 

a) Phí thành viên; 

b) Phí tập sự hành nghề luật sư, phí gia nhập Đoàn Luật sư; 

c) Các khoản đóng góp c a các luật sư thành viên do Hội nghị luật sư quyết định;  

d) Các khoản thu từ hoạt động c a Đoàn Luật sư; 

đ) Hỗ trợ c a Liên đoàn Luật sư; 

e) Hỗ trợ c a Nhà nước; tài trợ c a các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; 

g) Các khoản thu hợp pháp khác. 

2. Các khoản chi c a Đoàn Luật sư gồm: 

a) Chi cho các hoạt động đối nội, đối ngoại, triển khai chức năng, nhiệm v  c a Đoàn 
Luật sư; 

b) Chi cho hoạt động c a các cơ quan c a Đoàn Luật sư; 

c) Chi lương hoặc ph  cấp cho các chức danh lãnh đạo, quản lỦ c a Đoàn Luật sư; 
lương cho các nhân viên c a Văn phòng Đoàn Luật sư; 

d) Các khoản chi hợp lỦ khác.  

3. Nội quy Đoàn Luật sư quy định chi tiết các khoản thu, chi, th  t c thu, chi và thẩm 
quyền quyết định các khoản thu, chi c a Đoàn Luật sư. 

Việc thu, chi c a Đoàn Luật sư phải đảm bảo đúng m c đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng 
quy định c a Nội quy Đoàn Luật sư, Điều lệ Liên đoàn và pháp luật về tài chính. 
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Đi u 37. Phí đăng kỦ t p sự hƠnh ngh  lu t s , phí gia nh p ĐoƠn Lu t s , phí 
thành viên  

1. Khi đăng kỦ tập sự hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề nộp một khoản phí 
cho Đoàn Luật sư. Mức phí đăng kỦ tập sự hành nghề luật sư do Hội nghị luật sư quyết định 
căn cứ khung phí do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định.  

2. Người được gia nhập Đoàn Luật sư phải nộp một khoản phí gia nhập cho Đoàn 
Luật sư. Mức phí gia nhập, các trường hợp được miễn, giảm phí gia nhập Đoàn luật sư do 
Hội nghị luật sư quyết định căn cứ khung phí do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định. 

3. Luật sư phải đóng phí thành viên. Mức phí, các trường hợp miễn, giảm phí thành 

viên do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định. 

4. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm thu phí thành viên c a các luật sư 
thành viên c a Đoàn mình và trích nộp cho Liên đoàn. Tỷ lệ trích nộp phí thành viên do Hội 
đồng Luật sư toàn quốc quy định. Phương thức thu các loại phí c a Đoàn Luật sư do Nội quy 
Đoàn Luật sư quy định. 

Đi u 38. Qu n lỦ tƠi chính, tƠi s n khác c a Liên đoƠn Lu t s , ĐoƠn Lu t s  

1. Việc quản lỦ, sử d ng tài chính, tài sản khác c a Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư 
được thực hiện theo quy định c a pháp luật, các quy định c  thể c a Hội đồng Luật sư toàn 
quốc, Nội quy Đoàn Luật sư. 

2. Hàng năm, Ban Thường v  Liên đoàn báo cáo Hội đồng Luật sư toàn quốc tại kỳ 
họp c a Hội đồng về tình hình tài chính c a Liên đoàn năm trước và kế hoạch tài chính c a 
Liên đoàn trong năm tới; Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư báo cáo Hội nghị luật sư hàng năm về 
tình hình tài chính c a Đoàn Luật sư năm trước và kế hoạch tài chính c a Đoàn Luật sư năm 
tới. 

Hội đồng Luật sư toàn quốc thông qua ngân sách tài chính hàng năm c a Liên đoàn 
theo báo cáo c a Ban Thường v  Liên đoàn Luật sư. Hội nghị luật sư hàng năm thông qua 
ngân sách tài chính hàng năm c a Đoàn Luật sư theo báo cáo c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật 
sư.  

3. Hội đồng Luật sư toàn quốc báo cáo Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc về tình hình 
tài chính c a Liên đoàn trong nhiệm kỳ và Kế hoạch tài chính c a Liên đoàn trong nhiệm kỳ 
sau; Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư báo cáo Đại hội luật sư về tình hình tài chính c a Đoàn 
Luật sư trong nhiệm kỳ và Kế hoạch tài chính c a Đoàn Luật sư nhiệm kỳ sau. 

CH NG VI  
KHEN TH NG, K  LU T, GI I QUY T KHI U N I, T  CÁO 
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Đi u 39. Khen th ng 

1. Các y ban, đơn vị chuyên môn c a Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư, tổ chức hành 
nghề luật sư, luật sư và các tổ chức, cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong hành nghề luật 
sư, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển tổ chức, hoạt động luật sư thì được Liên đoàn 
Luật sư tặng Bằng khen, tặng danh hiệu vinh dự, hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp Trung ương khen thưởng theo quy định c a pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Căn cứ quy định c a Điều lệ này và pháp luật về thi đua, khen thưởng, Ban Thường 
v  Liên đoàn quy định c  thể về hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn, th  t c khen thưởng và 
quyết định việc khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng. 

2. Các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, các đơn vị trực thuộc c a Đoàn Luật sư và 
các tổ chức, cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong hành nghề luật sư, có nhiều đóng góp 
cho sự nghiệp phát triển tổ chức, hoạt động c a Đoàn Luật sư thì được Đoàn Luật sư khen 
thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam khen thưởng theo quy định c a pháp luật thi đua, khen thưởng, Điều lệ Liên đoàn. 

Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư quyết định việc khen thưởng theo đề nghị c a Hội đồng 
khen thưởng, kỷ luật. 

Nội quy Đoàn Luật sư quy định c  thể hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn, th  t c khen 
thưởng c a Đoàn Luật sư theo quy định c a pháp luật về thi đua, khen thưởng và Điều lệ 
Liên đoàn. 

Đi u 40. K  lu t đ i v i lu t s  

1. Luật sư có hành vi vi phạm quy định c a Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư và các quy 
định khác c a Liên đoàn, Đoàn Luật sư thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lỦ kỷ 
luật bằng một trong các hình thức sau đây: 

a) Khiển trách;  

b) Cảnh cáo;  

c) Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư từ 6 tháng đến 24 tháng; 

d) Xoá tên khỏi danh sách luật sư c a Đoàn Luật sư. 

2. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư có thẩm quyền xử lỦ kỷ luật theo quy định tại khoản 
1 Điều này trên cơ sở đề nghị c a Hội đồng khen thưởng, kỷ luật c a Đoàn Luật sư. 

3. Luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây thì đương nhiên bị Ban Ch  nhiệm 
Đoàn Luật sư xoá tên khỏi danh sách luật sư c a Đoàn Luật sư: 
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a) Bị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc bị cơ quan có thẩm quyền 
tước quyền sử d ng Chứng chỉ hành nghề luật sư; 

b) Bị kết án hình sự và bản án đã có hiệu lực thi hành;  

c) Mười tám (18) tháng không đóng phí thành viên theo quy định tại khoản 5 Điều 
này. 

4. Luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị Đoàn Luật sư xem xét xử lỦ 
kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư c a Đoàn Luật sư theo th  t c quy định 
tại khoản 6 Điều này: 

a) Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư, 
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; 

b) Đã bị xử lỦ kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 
mà trong thời hạn một năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định kỷ luật, lại có hành vi vi 
phạm đến mức có thể bị xem xét xử lỦ kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. 

5. Luật sư không đóng phí thành viên thì bị xử lỦ theo quy định sau đây: 

a) Mười hai (12) tháng không đóng phí thì bị Đoàn luật sư thông báo công khai trong 
phạm vi Đoàn luật sư;  

b) Mười tám (18) tháng không đóng phí sau khi đã được thông báo công khai thì 
đương nhiên bị Đoàn luật sư xóa tên khỏi danh sách luật sư c a Đoàn luật sư. 

6. Căn cứ quy định c a Điều lệ Liên đoàn và quy định c a Luật Luật sư, Hội đồng 
Luật sư toàn quốc quy định thống nhất về các hành vi vi phạm và việc áp d ng các hình thức 
kỷ luật, th  t c xem xét và quyết định kỷ luật đối với luật sư. 

Đi u 41. Khi u n i quy t đ nh k  lu t  

1. Luật sư, người tập sự hành nghề luật sư bị xử lỦ kỷ luật, cá nhân có đơn khiếu nại, 
tố cáo; tổ chức có đơn khiếu nại đối với luật sư trong v  việc kỷ luật có quyền khiếu nại đối 
với quyết định kỷ luật c a Đoàn Luật sư. 

2. Ban Thường v  Liên đoàn có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ 
luật c a Đoàn Luật sư. 

3. Khi giải quyết khiếu nại, Ban Thường v  Liên đoàn có quyền quyết định: 

a) Giữ nguyên quyết định kỷ luật c a Đoàn Luật sư nếu xét thấy việc xử lỦ kỷ luật 
tuân th  đúng trình tự, th  t c; nội dung xử lỦ tương xứng tính chất, mức độ vi phạm; 

b) Sửa quyết định kỷ luật c a Đoàn Luật sư, quyết định áp d ng hình thức kỷ luật nhẹ 
hơn nếu xét thấy việc áp d ng hình thức kỷ luật c a Đoàn Luật sư là nặng so với tính chất, 
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mức độ vi phạm; 

c) Sửa quyết định kỷ luật c a Đoàn Luật sư, quyết định áp d ng hình thức kỷ luật 
nặng hơn trong trường hợp có khiếu nại yêu cầu tăng nặng, đồng thời xét thấy việc áp d ng 
hình thức kỷ luật c a Đoàn Luật sư là nhẹ hơn so với tính chất, mức độ vi phạm; 

d) H y quyết định kỷ luật c a Đoàn Luật sư và yêu cầu Đoàn Luật sư xem xét, giải 
quyết lại trong trường hợp Ban Ch  nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật c a Đoàn Luật sư 
xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm không đầy đ  hoặc có vi phạm nghiêm trọng về trình 
tự, th  t c xem xét, xử lỦ kỷ luật; 

đ) H y quyết định kỷ luật c a Đoàn Luật sư và đình chỉ việc xử lỦ kỷ luật đối với luật 
sư trong trường hợp xét thấy luật sư không có hành vi vi phạm; 

e) H y quyết định kỷ luật c a Đoàn Luật sư và chuyển v  việc cho cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết trong trường hợp xét thấy v  việc không thuộc thẩm quyền giải quyết c a 
Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

4. Trường hợp không đồng Ủ với quyết định giải quyết khiếu nại c a Ban Thường v  
Liên đoàn thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo quy định c a Luật Luật sư. 

5. Căn cứ quy định c a Điều lệ này và quy định c a pháp luật về khiếu nại, Hội đồng 
Luật sư toàn quốc quy định th  t c giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật c a Đoàn 
Luật sư trong nội bộ Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư. 

Đi u 42. Khi u n i hƠnh vi c a lu t s ; quy t đ nh, hƠnh vi c a Ban Ch  nhi m 
ĐoƠn Lu t s , Ch  nhi m ĐoƠn Lu t s , các c  quan c a Liên đoƠn, Ch  t ch Liên 
đoƠn Lu t s  Vi t Nam 

1. Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với hành vi c a luật sư; quyết định, hành vi 
c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư, Ch  nhiệm Đoàn Luật sư, các cơ quan c a Liên đoàn, Ch  
tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là xâm phạm 
quyền, lợi ích hợp pháp c a mình. 

2. Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với luật sư 
thành viên.  

3. Ban Thường v  Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối 
với quyết định, hành vi c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư, Ch  nhiệm Đoàn Luật sư, các cơ quan 
c a Liên đoàn, Ch  tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

4. Căn cứ quy định c a Điều lệ này và quy định c a Luật Luật sư, Hội đồng Luật sư 
toàn quốc quy định th  t c giải quyết khiếu nại đối với hành vi c a luật sư; quyết định, hành 
vi c a Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư, Ch  nhiệm Đoàn Luật sư, các cơ quan c a Liên đoàn, 
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Ch  tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.   

Đi u 43. T  cáo 

1. Cá nhân có quyền tố cáo luật sư, cơ quan c a Liên đoàn, Đoàn Luật sư về các hành 
vi vi phạm quy định c a Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử 
nghề nghiệp luật sư. 

2. Đoàn Luật sư giải quyết tố cáo đối với luật sư, các cơ quan c a Đoàn mình; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết tố cáo đối với Ban Ch  nhiệm Đoàn Luật sư, các cơ quan 
c a Liên đoàn và đối với các luật sư giữ các chức danh trong các cơ quan c a Liên đoàn về 
những hành vi liên quan đến nhiệm v , quyền hạn c a các chức danh đó. 

3. Căn cứ quy định c a Điều lệ này và quy định c a pháp luật về tố cáo, Hội đồng Luật sư 
toàn quốc quy định c  thể thẩm quyền, th  t c giải quyết tố cáo. 

CH NG VII 

QUAN H  C A LIÊN ĐOĨN LU T S , ĐOĨN LU T S  V I C  QUAN 
NHĨ N C VĨ CÁC T  CH C TRONG, NGOĨI N C 

Đi u 44. Quan h  c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam, ĐoƠn Lu t s  v i c  quan 
qu n lỦ nhƠ n c v  lu t s  vƠ hƠnh ngh  lu t s  

1. Hoạt động c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam chịu sự thống nhất quản lỦ nhà nước về 
luật sư và hành nghề luật sư c a Chính ph  trên cơ sở các nhiệm v , quyền hạn c a Bộ Tư 
pháp và các Bộ, ngành liên quan theo quy định c a pháp luật; bảo đảm kết hợp giữa quản lỦ 
nhà nước với phát huy vai trò tự quản c a tổ chức xã hội - nghề nghiệp c a luật sư. 

2. Hoạt động c a Đoàn Luật sư chịu sự quản lỦ nhà nước về luật sư và hành nghề luật 
sư c a y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do cơ quan giúp thực hiện là 
Sở Tư pháp và sự phối hợp c a các Sở, ngành liên quan theo quy định c a pháp luật; bảo đảm 
kết hợp giữa quản lỦ nhà nước với phát huy vai trò tự quản c a tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
c a luật sư. 

Đi u 45. Quan h  c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam, ĐoƠn Lu t s  v i các c  
quan ti n hƠnh t  t ng 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến 
hành tố t ng ở Trung ương và địa phương trong việc bảo đảm quyền, nghĩa v  c a luật sư khi 
tham gia tố t ng theo quy định c a pháp luật. 

Đi u 46. Quan h  c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam, ĐoƠn Lu t s  v i Mặt tr n 
T  qu c Vi t Nam 
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Liên đoàn Luật sư Việt Nam là thành viên c a Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Luật sư 
là thành viên c a Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có nghĩa v , quyền lợi 
theo quy định c a Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Đi u 47. Quan h  c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam, ĐoƠn Lu t s  v i H i Lu t 
gia, các c  quan, t  ch c khác 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư phối hợp chặt chẽ với Hội Luật gia, các cơ 
quan, tổ chức khác về những vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động luật sư nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động c a Liên đoàn, Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và việc 
hành nghề c a các luật sư; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp c a các luật sư và tổ chức hành 
nghề luật sư.  

Đi u 48. Quan h  c a Liên đoƠn Lu t s  Vi t Nam, các thƠnh viên Liên đoƠn v i 
các t  ch c lu t s  n c ngoƠi vƠ qu c t  

1. Liên đoàn Luật sư Việt Nam mở rộng quan hệ với các tổ chức luật sư nước ngoài và 
quốc tế trên cơ sở tự ch , bình đẳng và hợp tác nhằm góp phần phát triển nghề luật sư, nâng 
cao vai trò, vị thế c a Liên đoàn, đội ngũ luật sư Việt Nam trên thế giới. 

2. Liên đoàn Luật sư Việt Nam là đại diện c a đội ngũ luật sư Việt Nam trong quan hệ 
với các tổ chức luật sư, luật sư nước ngoài và quốc tế theo quy định c a pháp luật.  

3. Quan hệ c a các Đoàn Luật sư, luật sư thành viên c a Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
với tổ chức luật sư nước ngoài và quốc tế được thực hiện theo quy định tại Quy chế đối ngoại 
và hợp tác quốc tế c a Liên đoàn do Ban Thường v  Liên đoàn ban hành phù hợp với quy 
định c a Điều lệ này và quy định c a pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp. 

CH NG VIII 

ĐI U KHO N THI HĨNH 

Đi u 49. Hi u lực thi hƠnh 

1. Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm 8 chương 50 điều đã được Đại hội đại 
biểu luật sư toàn quốc lần thứ II thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2015 và có hiệu lực thi hành 
theo Quyết định phê duyệt c a cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc bầu Ch  tịch Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đại biểu luật sư toàn 

quốc lần thứ II ngày 19 tháng 4 năm 2015. 

Trường hợp có sự thay đổi c a pháp luật làm cho Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
trái với quy định c a pháp luật thì thực hiện theo quy định c a pháp luật.  

2. Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được áp d ng thống nhất đối với Liên đoàn 
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Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư. 

Điều lệ c a các Đoàn Luật sư hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Điều lệ Liên đoàn Luật 
sư Việt Nam có hiệu lực. 

Đi u 50. S a đ i, b  sung Đi u l   

Chỉ có Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được ít nhất hai phần ba (2/3) số 
đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.  

Ban Thường v  Liên đoàn Luật sư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát 

việc thực hiện Điều lệ này./. 
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