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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn  

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn năm 2023 và Kế hoạch số 110/KH- UBND ngày 9/6/2017 của UBND 

tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2023 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, các quyết định, chương trình của Chính phủ, của tỉnh liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của ngành tư pháp tỉnh trong thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.  

Công tác PBGDPL phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất và thường 

xuyên từ tỉnh đến cơ sở, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, 

từng đối tượng; gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền, vận động nhân dân tích 

cực tham gia xây dựng nông thôn mới;  thông qua công tác góp ý, thẩm định, 

kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung liên quan đến việc   

xây dựng, chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật 

gắn với "Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025". 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động PBGDPL phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc 

và có hiệu quả với các hình thức đa dạng, thiết thực; chú trọng phối kết hợp 

tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định về xây dựng nông thôn mới với 

triển khai các chương trình, kế hoạch và đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, 

trợ giúp pháp lý tại cơ sở nhằm phát huy tối đa các nguồn lực trong xây dựng 

nông thôn mới. 
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Hoạt động xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới cần phải được thực 

hiện kịp thời, có chất lượng; phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. 

Phấn đấu đến hết năm 2023, 100% xã đăng ký về đích nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; 21 xã, thị trấn biên giới và 

trên 90% các xã, phường, thị trấn còn lại được công nhận đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới 

- Nội dung PBGDPL 

Tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng, các quyết định, chương trình của Chính phủ, Kế hoạch của 

tỉnh như: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành 

Quyết định số 25/QĐ-TTg; Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ 

Tư pháp về ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luậtthuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp 

luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 

2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu 

chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp; 

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 

2023 và Kế hoạch số 110/KH- UBND ngày 9/6/2017 của UBND tỉnh về việc 

triển khai, thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

- Hình thức PBGDPL: 

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động người dân tích 

cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, 

nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, phong tục lạc 

hậu, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh khu vực nông thôn, ... 

Lồng ghép với các Hội nghị triển khai các Đề án, Chương trình, Kế hoạch 

PBGDPL khác các nội dung về xây dựng nông thôn mới.  
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Thông qua chuyên mục “trả lời bạn nghe đài”, “trả lời bạn xem truyền 

hình” trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh, chuyên mục “thông tin pháp luật” 

trên Báo Lạng Sơn, Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh, trang thông tin 

điện tử của Sở Tư pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn 

mới thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật do Sở Tư pháp chỉ đạo 

thành lập. 

Thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lồng ghép 

tuyên truyền truyền các văn bản liên quan đến nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới.  

2. Công tác góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật  

Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hệ thống hoá các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan đến xây dựng nông thôn mới; theo dõi việc thi 

hành pháp luật để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung, hoàn thiện.  

Kịp thời góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 

Trung ương và địa phương liên quan đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; đảm 

bảo các văn bản sau khi ban hành được đồng bộ, thống nhất và khả thi. 

Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây 

dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại 

cơ sở, nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp 

luật; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức cấp xã; 

đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật 

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

3.1. Đối với các quy định của pháp luật phân cấp cho UBND cấp tỉnh 

quyết định.  

Kịp thời tham mưu để UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện 

thống nhất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với 

điều kiện của tỉnh.  

3.2. Kiểm tra xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, quan tâm đến các huyện vẫn còn xã chưa 

đạt chuẩn tiếp cận năm 2022, các huyện đạt 100% để nhân rộng ra các huyện; địa 

bàn các xã thuộc khu vực biên giới; địa bàn được phân công phụ trách và một số 

xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2023.   
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3.3.Thực hiện các giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật.  

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố đánh giá, làm rõ nguyên nhân 

của tồn tại hạn chế trong thức tiễn triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đề ra 

giải pháp khắc phục trong năm 2023, trong đó cần quan tâm thực hiện một số nội 

dung cụ thể sau: 

- Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến kết quả đánh 

giá cấp xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; xã không gửi hồ sơ để 

đề nghị đánh giá công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã gửi hồ sơ tài liệu 

muộn không kịp thời gian để họp xét, đánh giá (nếu có); 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, nội dung xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của 

các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện có 

hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi 

hành Quyết định số 25/QĐ-TTg; Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 

của Bộ Tư pháp về ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp 

luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 

2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu 

chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; Chỉ đạo 

UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, bám sát các chỉ 

tiêu của 05 tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho công chức chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện các tiêu chí theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao hơn 

nữa trách nhiệm các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật trong việc 

tự đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, gửi hồ sơ đề 

nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chấm điểm, đánh giá cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo thực chất, đúng thời gian quy định; thường 

xuyên kiểm tra, hướng dẫn trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, có 

các giải pháp khắc phục những chỉ tiêu, tiêu chí đạt thấp; tăng cường quản lý 

cán bộ, công chức không để xảy ra vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ 

hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra; nâng cao 

chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình và thời gian. 

  - Phát huy hiệu quả vai trò của công chức Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối 

tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong triển khai nhiệm vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập 

huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật 

(PBGDPL&TDTHPL) tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai các nội dung của 

kế hoạch đề ra; Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và 

Bộ Tư pháp theo quy định. Chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra 

công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 

2. Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL giúp Lãnh đạo Sở kịp thời góp 

ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát các VBQPPL liên quan đến công tác xây dựng 

nông thôn mới; kịp thời phát hiện những điểm chưa hợp lý đề xuất sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp.  

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối 

hợp triển khai thực hiện  có hiệu quả Kế hoạch này. 

4. Văn phòng Sở đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch. 

5. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên cơ sở Kế hoạch này và tình 

hình thực tế ở địa phương, tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực 

hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ngành Tư pháp trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn 

đề mới đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng PBGDPL) để có giải pháp 

thực hiện phù hợp và hiệu quả./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                   

  - Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp (B/c); 

- Sở NN&PTNT (Văn phòng ĐPXDNTM tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, TP; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, PBGDPL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 

 

 


		2023-01-30T11:07:17+0700


		2023-02-01T08:58:48+0700


		2023-02-01T08:58:48+0700


		2023-02-01T08:58:48+0700




