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   Tuyên Quang, ngày 26 tháng  10  năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về  

tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa X) về nông nghiệp,  

nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới 

  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới (sau đây viết tắt là Kế 

hoạch số 410/KH- UBND), Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 104/KH-

UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

2. Yêu cầu  

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm đúng tiến độ, phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tế của cơ quan, gắn với 

triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ 

chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 

05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X); Nghị quyết Trung 

ương 7 (Khóa X), Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị, Kết 

luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị, Quyết định cố 357/QĐ-TTg 

ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 

08/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV); Kế hoạch số 410/KH-TU và 

các văn bản có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông 

thôn mới đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan.   

- Đơn vị thực hiện: 

+ Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục 

pháp luật tham mưu thực hiện tại các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở; 

+ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện tại đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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2. Thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật có nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật.  

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo yêu cầu. 

3. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chính sách của nhà nước 

có liên quan đến người dân ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

4. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư 

pháp 

 - Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

5. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

Tuyên truyền, quán triệt về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; tập huấn, hướng dẫn về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 

công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; thẩm định hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật.  

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.   

6. Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện 

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật.  

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.   

7. Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình giảm nghèo tỉnh; Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu 
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quốc gia tỉnh; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh.  

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở; Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.  

8. Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, 

đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt 

khó khăn. 

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.  

- Thời gian thực hiện: Sau khi Thủ Tướng Chính phủ ban hành chính 

sách giai đoạn mới.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở và trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định. 

2. Giao Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo 

dục pháp luật tham mưu giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 

15/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 

của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang./. 

 
Nơi nhận:               
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Sở NN&PTNT (t/hợp);  

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng đơn vị thuộc Sở     (thực hiện);                 

- ĐVSN trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  (Hòa). 

 

G

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

N 

Nguyễn Thị Thược 
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