
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /BC-STP Tuyên Quang, ngày       tháng 12 năm 2022  

     

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia  

xây dựng nông thôn mới năm 2022 
 

Thực hiện Văn bản số 12/BCĐ-VPĐP ngày 05/12/2022 của Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về việc báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2022, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp 

luật trong Bộ tiêu chí Huyện Nông thôn mới, xã nông thôn mới và xã nông 

thôn mới nâng cao, như sau: 

1. Kết quả thực hiện 

- Sở Tư pháp đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 

21/KH-UBND ngày 21/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho 

216 công chức Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch 

cấp xã. 

- Biên soạn 02 bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện tiêu chí Tiếp cận pháp 

luật trong Bộ tiêu chí Huyện Nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn 

mới nâng cao, gồm: (1) Tài liệu hướng dẫn thực hiện Quyết định 

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 (Văn bản số 1471/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp); (2) Tài liệu 

hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí tiếp cận 

pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao (Văn bản 

số 1151/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 27/9/2022 của Sở Tư pháp).  In 

1.000 cuốn cung cấp cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên toàn tỉnh và 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên 

Quang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, gửi đến 174 cơ quan, đơn vị, cá 

nhân để thực hiện. 

- Ban hành văn bản số 1249/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 

13/10/2022, hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục 
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pháp luật, hoà giải ở cơ sở. Tham gia ý kiến đối với 04 văn bản do HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh ban hành về các Bộ tiêu chí Nông thôn mới1.  

- Đăng tải danh sách xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã chưa đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử 

Sở Tư pháp. Kết quả đánh giá năm 2021 có 132/138 xã, phường, thị trấn được 

công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, đạt 95,7%2; 06/138 xã 

không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm 4,3%3. 

- Thẩm định, đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật đối với 08 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 20224. 

-  Duy trì Chuyên trang “Xây dựng nông thôn mới” trên Trang thông 

tin điện tử Sở Tư pháp; đăng tải 16 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phục vụ nhu cầu 

tìm hiểu, khai thác của cán bộ, Nhân dân. 

2. Kiến nghị, đề xuất: Không 

3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật.  

- Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

- Kiểm tra công tác Tư pháp gắn kiểm tra việc thực hiện công tác xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở.  

- Tổ chức thẩm định, đánh giá các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022; thẩm định, đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

đối với các xã đăng ký xã nông thôn mới năm 2022 theo quy định.  

- Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháo luật, hoà giải ở cơ sở 

để thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện tốt 

                                        
 1 Gồm: (1) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân  bổ  

vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên  Quang, giai đoạn 2021 - 2025; (2) Kế hoạch tổ 

chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025; 

(3) Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và Một số chỉ tiêu xã nông 

thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025”; (4) Quyết định ban hành Tiêu chí xã nông thôn 

mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. 
2 Các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa đạt tỷ lệ 100%; huyện Yên Sơn đạt 92,9%; huyện Hàm 

Yên đạt 94,4%; huyện Sơn Dương đạt 93,5%; thành phố Tuyên Quang đạt 96,7%.  
3 huyện Yên Sơn 02/28 xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; huyện Hàm Yên 01/18 xã không đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; huyện Sơn Dương 02/31 xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phố  Tuyên  

Quang 01/30 xã, phường không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
4 Văn bản số 1146/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 26/9/2022. 
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nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận:  
 

- VP ĐPNTM tỉnh (tổng hợp); 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- VP Sở; 
- Trang TTĐT PBGDPL, STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL 
(NT.Hiền.04b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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