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KẾ HOẠCH 

Thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Nhằm triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, toàn diện 5 tiêu chí với 25 

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

2. Yêu cầu: 

Việc triển khai thực hiện xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải được xem là 

nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 

Công chức Tư pháp-Hộ tịch có trách nhiệm chủ động tham mưu, đề xuất 

những giải pháp để Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo thực hiện tốt việc xây dựng xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Cán bộ, công chức phải thường xuyên phối hợp thống nhất thực hiện và 

duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: 

1. Phối hợp thực hiện và duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan để nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về xây dựng 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

a) Triển khai thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan. 

b) Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ 

quan, tổ chức về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các cuộc hội 

nghị, tập huấn, trên đài truyền thanh, qua sinh hoạt chi, tổ hội và tổ tự quản. 

3. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết 

định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

Thời gian thực hiện: 6 tháng, hàng năm (vào 30/6 và 30/11/2019). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Công chức Tư pháp-Hộ tịch có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân 

dân xã thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Chủ trì phối hợp với các ngành, công chức có liên quan triển khai thực hiện 

tốt kế hoạch này. 

Làm đầu mối phối hợp với công chức có liên quan rà soát, thống kê tình 

hình thực hiện 5 tiêu chí với 25 chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật, đề xuất giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=619/2017/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Tham mưu cho UBND xã tạo điều kiện thuận lợi để các ngành, đoàn thể, 

các tổ chức xã hội tích cực tham gia xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Đề nghị các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện đạt các chỉ tiêu 

thuộc ngành, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ mình phụ trách. Định kỳ thống kê 

tình hình thực hiện phối hợp với Công chức Tư pháp -  Hộ tịch báo cáo Ủy ban 

nhân dân xã theo dõi chỉ đạo. 

3. Giao Văn phòng-Thống kê phụ trách nội vụ có trách nhiệm tham mưu 

giúp Ủy ban nhân dân xã đưa nôi dụng thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật vào quy chế xét thi đua hàng năm của xã. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

của Ủy ban nhân dân xã Triệu Thượng năm 2019/. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp huyện (B/c);  

- TTĐU-HĐND xã (B/c); 

- Ban pháp chế HĐND xã; 

- BTTMTTQVN, các đoàn thể (p/hợp); 

- Công chức thuộc UBND xã (T/h); 

- Trưởng thôn, KVDC (T/h); 

- Lưu: VP, TP. 
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