
 
KẾ HOẠCH  

Triển khai 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 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
 

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 (sau đây 

gọi là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg), Quyết định số 1320/QĐ-BTP ngày 
18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg và theo Công văn số 2967/UBND-NC ngày 26/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân (UBND) tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về 

chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) 
theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

- Triển khai, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo quy 
định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, góp phần xây dựng hoàn thành nông thôn 

mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa 
phương. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị, địa phương) nhất là cơ 
quan Tư pháp và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong việc phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với thực hiện chương trình mục 
tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Xác định rõ nội dung công việc có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các tiêu 
chí, chỉ tiêu thực hiện đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, công khai, dân chủ, 

khách quan, công bằng; lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công 
nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức  thực hiện các 

nhiệm vụ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản khác có liên quan 

- Đơn vị chủ trì, đề xuất: Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành 

pháp luật (VBPB&TDTHPL), Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2021 và các năm tiếp theo. 

- Sản phẩm: Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. 

2. Thông tin, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL) trong thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 
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Bằng các hình thức thích hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đáp 
ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 

cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền, 
phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn 
mới; kịp thời công khai, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền và TGPL cho 

người dân theo đúng quy định pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì, đề xuất: Phòng VBPB&TDTHPL, Trung tâm TGPL thuộc 

Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Sản phẩm: Các cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), TGPL; tài 
liệu tuyên truyền. 

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác 
xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL 

- Đơn vị chủ trì, đề xuất: Phòng VBPB&TDTHPL và các Phòng, đơn vị có 
liên quan thuộc Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp huyện, cấp 
xã. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

- Sản phẩm: Các lớp tập huấn. 

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
TCPL 

- Đơn vị chủ trì, đề xuất: Phòng VBPB&TDTHPL, Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc và đoàn thể các cấp. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

- Sản phẩm: Báo cáo kiểm tra, giám sát. 

5. Tổng hợp báo cáo; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng 
thành tích xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

a) Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả đánh giá, công 
nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL 

- Đơn vị chủ trì, đề xuất: Phòng VBPB&TDTHPL, Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp huyện. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm. 
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- Sản phẩm: Báo cáo 6 tháng, năm (tổng hợp chung trong Báo cáo công tác 
tư pháp). 

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có 
thành tích xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

- Đơn vị chủ trì, đề xuất: Phòng VBPB&TDTHPL và Văn phòng Sở Tư 
pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. 

- Sản phẩm: Báo cáo sơ kết, tổng kết, thành tích tập thể, cá nhân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng VBPB&TDTHPL, Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp lãnh đạo Sở Tư 

pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và 
tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

2. Các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
phối hợp với Phòng VBPB&TDTHPL triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm 

bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

3. Phòng Tư pháp cấp huyện chủ động tham mưu, đề xuất với UBND cấp 

huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi địa bàn 
quản lý; thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, công nhận 

cấp xã đạt chuẩn TCPL; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch tại địa 
phương theo quy định. 

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan quan tâm phối hợp 
chặt chẽ với Sở Tư pháp trong thực hiện Kế hoạch này nhằm thực hiện hiệu quả 
Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi hàng năm 
của cơ quan, đơn vị, địa phương do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp từ ngân 

sách nhà nước và nguồn kinh phí hỗ trợ phợ pháp khác (nếu có). 

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng 
VBPB&TDTHPL, số điện thoại: 02943.886409) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (b/c); 
- Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp (b/c); 
- Cục Công tác phía Nam- Bộ Tư pháp (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (t/h); 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, Phòng VBPB&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Trần Hoàng Khâm 
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