
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM BẢNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /KH-UBND             Kim Bảng, ngày       tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai thực hiện Quy định về xã, thị trấn  

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Kim Bảng 

  

Thực hiện 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 (gọi tắt 

là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Kế hoạch số 2183/KH-UBND ngày 

20/8/2121 của UBND tỉnh Hà Nam. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai kịp thời, hiệu quả quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương về xây dựng xã, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

- Triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong 

thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong 

triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch này; 

- Đảm bảo các xã xét nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận “xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật”. 
 

II. NỘI DUNG  

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các quy 

định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Phòng Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

2.1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực 

hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn. 
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- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng được thực hiện sau 

khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế tại 

địa phương.  

2.2. Biên tập, đăng tải tài liệu hướng dẫn việc đánh giá, công nhận cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

chỉ đạo, hướng dẫn điểm tại các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 

3.1. Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

- Cơ quan thực hiện: UBND các xã, thị trấn. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.  

+ Năm 2021: Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg). 

+ Từ các năm tiếp theo: Thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

3.2. Chỉ đạo, hướng dẫn điểm việc thực hiện quy định về cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật tại các xã xét công nhận nông thôn mới kiểu mẫu: 

- Cơ quan thực hiện: UBND các xã, thị trấn. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian thực hiện việc xây dựng nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

4. Đề xuất, triển khai các giải pháp khắc phục, cải thiện và thực hiện 

có hiệu quả các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

5. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn.  

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Phòng Tư pháp: 

- Là đầu mối tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg;  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-619-qd-ttg-2017-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-348636.aspx
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- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, tham mưu 

UBND huyện văn bản báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định. 

2. Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn 

- Tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp để tổ chức thực hiện 

hiệu quả Kế hoạch này. 

- UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch 

này xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện các quy định về xã, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn; tổng hợp kết quả, báo cáo 

UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) trong báo cáo công tác tư pháp 06 tháng, 

năm. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các quy định về cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên 

Tổ chức giám sát việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận; phối 

hợp với Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức triển khai thực 

hiện quy định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự 

toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 
 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng 

mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Tư pháp (để b/c); 

- TTHU, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Tùng 
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