UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM KỲ

CỘNG

#SoKyHieuVanBan

Cơ quan: ỦY BAN
NHÂN DÂN THÀNH
PHỐ TAM KỲ, ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Email:
tamky@quangnam.gov.
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
n
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thời gian ký: 06.01.202
08:03:13 +07:00

#DiaDiemNgayBanHanh

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác xây dựng xã, phường
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã,
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
UBND thành phố Tam Kỳ xây dựng Kế hoạch triển khai công tác xây dựng xã,
phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg
ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, tổ
chức, cá nhân trong việc bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật,
bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân ngay tại cơ sở; phát
huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021
là nhiệm vụ quan trọng của công tác Tư pháp năm 2022. Cần bám sát và triển
khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Việc đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưởng địa phương
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân
chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối
hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện
Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021, đồng thời gắn với việc thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Kết quả xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh
giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ,
chính quyền xã, phường đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh
giá thi đua năm 2022 của chính quyền cấp xã.
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- Hồ sơ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật phải được lập đầy đủ, gửi kịp
thời để Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật xem xét, đánh giá. Điểm tự
chấm của xã, phường phải đảm bảo chính xác, trung thực, việc tính điểm tổng
cộng cần được thực hiện chính xác, đảm bảo bám sát theo các văn bản hướng dẫn
về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg
ngày 22/7/2021 và các văn bản có liên quan
- Nội dung: Triển khai phổ biến, tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ
được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; các văn bản quy định về điểm số,
hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp
cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết
được các tiêu chí tiếp cận pháp luật, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và
nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây
dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp
luật trong xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; thực hiện nhiệm vụ
được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025.
- Cơ quan chủ trì tham mưu, thực hiện: Phòng Tư pháp; UBND các xã,
phường.
- Cơ quan phối hợp: Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới thành phố; Phòng Kinh tế; Trung tâm Văn hóa – Thể thao- Truyền
thông, Phòng Văn hóa - Thông tin, các phòng, ban, đơn vị liên quan.
- Hình thức triển khai: Thông qua hội nghị, tập huấn nghiệp vụ, bản tin, tài
liệu tuyên truyền, thông qua các cuộc họp giao ban…
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, tập trung vào Quý I/2022.
2. Theo dõi, hướng dẫn, triển khai giải pháp để thực hiện tốt việc đánh
giá, công nhận, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
- Nội dung: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các địa
phương trong việc thực hiện các tiêu chí thành phần trong Quyết định số
25/2021/QĐ-TTg, Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg
(nếu có).
- Cơ quan chủ trì tham mưu, thực hiện: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ,
Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an
thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới thành phố; Phòng Kinh tế và các phòng, ban, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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3. Việc đánh giá xã, phường đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật
- Nội dung: Việc đánh giá xã, phường đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật phải
đảm bảo nội dung 05 tiêu chí, tổng điểm, điều kiện công nhận, trình tự thủ tục
theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định
số 25/2021/QĐ-TTg (nếu có).
- Cơ quan chủ trì tham mưu, thực hiện:
+ Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của thành phố, Phòng Tư
pháp tham mưu UBND thành phố đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật. Ưu tiên đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã
đảm bảo tiến độ đánh giá nông thôn mới (nếu có).
+ UBND các xã, phường: Tổ chức đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật theo đúng quy định, hướng dẫn tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg,
Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg (nếu có); thực hiện
tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao;
thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; gửi kết quả đánh giá về UBND thành phố
(thông qua Phòng Tư pháp) theo đúng Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.
- Cơ quan phối hợp: Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới thành phố; Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng
Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra, Công an thành phố và các
phòng, ban, đơn vị liên quan.
4. Đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cần thiết trong việc xây dựng,
đánh giá xã, phường đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật
- Nội dung: Kiện toàn đội ngũ và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp
vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; bố trí nguồn kinh phí để xây dựng xã,
phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp
luật thành phố.
- Cơ quan chủ trì tham mưu, thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính –
Kế hoạch; Phòng Tư pháp (Cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá chuẩn
tiếp cận pháp luật), UBND xã, phường.
- Cơ quan phối hợp: Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới thành phố, Thanh tra, Công an thành phố.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
III. KINH PHÍ
- Từ nguồn kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
của UBND thành phố Tam Kỳ.
- Kinh phí thực hiện kế hoạch này của các địa phương được bố trí trong dự
toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm theo quy định của pháp luật.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng
Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra, Công an thành phố và các phòng,
ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại
Mục II của Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.
2. Đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố,
các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho thành
viên, hội viên; giám sát, phản biện xã hội, vận động thành viên, hội viên tham gia
xây dựng xã, phường 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.
3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo việc tuyên truyền về xây
dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
4. UBND các xã, phường
- Căn cứ Kế hoạch này và tiêu chuẩn xã, phường đạt chuẩn về tiếp cận
pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, xây dựng kế hoạch cụ thể để
triển khai thực hiện.
- Bố trí cán bộ, công chức, cơ sở vật chất và kinh phí hợp lý để thực hiện
nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật.
- Thực hiện tự đánh giá xã, phường đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật đảm
bảo đúng quy định pháp luật và tiến độ theo Khoản 4 Mục II của Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Đề nghị các phòng,
ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có vướng
mắc kịp thời phản ánh về UBND thành phố (thông qua Phòng Tư pháp) để được
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TTTV Thành ủy;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Phòng, ban, đơn vị, đoàn thể liên quan;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, TP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
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