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ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1080  /UBND- NC 

V/v xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 

Tuyên Quang, ngày  24  tháng  4 năm 2019 

 

 

  
Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;  

- Các Sở: Tư pháp; Nội vụ; Văn hóa Thể thao và Du lịch;  

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

                            

Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp về 

việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 

nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; 

Công văn số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc 

hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, 

Công an tỉnh 

1.1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

47/KH-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định 

số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

1.2. Tăng cường truyền thông về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện 

tử của ngành; hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc 

phạm vi quản lý; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý.   

2. Sở Tư pháp 

2.1. Tập huấn chuyên sâu về các tiêu chí tiếp cận pháp luật; biên soạn, hỗ 

trợ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật  cho công chức Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã 

và đội ngũ tham mưu thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật của một số cơ quan, đơn vị. 
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2.2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện 

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với kiểm tra công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở. 

2.3. Hướng dẫn sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các 

văn bản, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

phù hợp với thực tiễn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định. 

Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết thực 

hiện thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 

Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương các chương trình mục tiêu quốc giai giai đoạn 2016-2020 về việc ban hành 

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; thời gian hoàn thành trước ngày 

15/8/2019. 

2.4. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã chọn 01 xã để chỉ đạo, 

hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật gắn với Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng 

nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 

2288/QĐ- BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).  

3. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh 

Chỉ đạo các thành viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ  được giao gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức tập huấn, cập nhật 

kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây 

dựng nông thôn mới.  

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan trong 

công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết 

quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành 

chính tại cơ sở; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã và các tổ 

chức thành viên của Mặt trận tiếp tục vận động hội viên tham gia xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố 

5.1. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm kịp thời phát hiện 

những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp thực hiện.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2288/QĐ-BTP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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5.2. Tăng cường tuyên truyền về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn  

tiếp cận pháp luật bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; trú trọng truyền thông 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở.   

5.3. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực 

tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật.  

5.4. Mỗi huyện lựa chọn 01 xã xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức 

góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, gửi Sở Tư pháp theo 

dõi, tổng hợp trước ngày 10/5/2019. 

5.5. Kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật gắn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản, quy định về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh  tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả sơ kết thực hiện nhiệm 

vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương trước ngày 

05/8/2019 (gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc  

các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Tư pháp để 

tổng hợp chung) xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                   

- Bộ Tư pháp;                        báo cáo 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; (thực hiện) 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng Kinh tế (Đ/c Hòa); 

- Lưu: VT, NC (P.Hà).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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