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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng 

 cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 2301/KH-UBND, ngày 29/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Phong Thổ về Kế hoạch 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 và Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/01/2022 của 

UBND huyện Phong Thổ về Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở (HGCS); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật (CTCPL) năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 

số 25/2021/QĐ-TTg.  

Xác định trách nhiệm cụ thể trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các 

tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan Tư pháp, các 

cơ quan có liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.  

Gắn việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg với việc 

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 

tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.  

Nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa cơ sở. 

2. Yêu cầu 

Nội dung tập huấn phải thiết thực, hiệu quả, bám sát tình hình thực tế tại 

địa phương và nghiệp vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

theo quy định tại 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 

và Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi 
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hành 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. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN  

1. Nội dung tập huấn 

Chuyên đề 1: 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. 

Chuyên đề 2: Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thi hành 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 và một số kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tham mưu xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

2. Thành phần 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, UBMTTQVN huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; 

- Các thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện1; 

- Các xã, thị trấn: Đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việc Nam, Trưởng Công an, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức 

Văn phòng - Thống kê, Công chức Tài chính - Kế toán, Công chức Địa chính - 

Nông nghiệp, Công chức Văn hóa - Xã hội (08 đại biểu). 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 ngày (Dự kiến đầu tháng 10  năm 2022, có giấy mời cụ thể sau) 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện Phong Thổ. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tư pháp 

- Chủ trì phối phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị đầy 

đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị. 

- Theo dõi số lượng đại biểu của các đơn vị tham dự hội nghị. 

- Liên hệ Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu cử báo cáo viên để triển khai các nội 

dung theo Kế hoạch. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Phối hợp với Phòng Tư pháp chuẩn bị Hội trường, đảm bảo âm thanh, ánh 

sáng và một số điều kiện cần thiết cho hội nghị. 

                   
1 Theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ V/v kiện 

toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Phong Thổ 
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3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện 

Cử phóng viên đến đưa tin tại Hội nghị.  

4. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Lập danh sách đại biểu theo thành phần gửi về Phòng Tư pháp - Cơ quan 

Thường trực Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện trước ngày 

01/10/2022 để tổng hợp; Chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức tham dự Hội nghị tập 

huấn đảm bảo đúng thời gian và thành phần. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức Hội nghị được trích từ nguồn kinh phí của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện năm 2022 giao cho Phòng Tư pháp 

tại Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 17/12/2021. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Phong Thổ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Sở Tư pháp;  

- TT. Huyện uỷ (b/c);                                                                                        

- TT. HĐND huyện;   

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TTVH, TT&TT huyện;   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.              
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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