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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /UBND-NCKS 
V/v thực hiện một số nội dung của 

Chương trình mục tiêu quốc gia  
xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025  

Phú Thọ, ngày         tháng 7  năm 2022 

  
 

Kính gửi: - Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 1918/BTP-TGPL ngày 10/6/2022 của Bộ Tư pháp 

về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Chương trình), Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu các Sở: Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và 

UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung của Chương trình như sau: 

I. Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải 

ở cơ sở, giải quyết hoà giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn (nội dung 04 - nội 

dung thành phần số 08 của Chương trình) 

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

5188/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về việc 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 Phú Thọ; có giải pháp 

duy trì các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và khắc phục, hỗ trợ các xã chưa đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc có các tiêu chí, chỉ tiêu đạt kết quả còn hạn chế. 

2. Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) với các nhiệm vụ trọng tâm: 

a. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Luật PBGDPL và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, đặc biệt là việc triển khai Kế hoạch số 5121/KH-UBND ngày 

16/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; 

b. Lựa chọn nội dung PBGDPL trên cơ sở bám sát vào nhu cầu của người 

dân, yêu cầu nhiệm vụ chính trị pháp lý và tình hình thực tiễn; tập trung PBGDPL 

gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; những vấn đề nóng về tình hình 

thi hành pháp luật đang xảy ra tại địa bàn cơ sở, vấn đề dư luận quan tâm và cần 
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định hướng dư luận. Nội dung PBGDPL cần gắn với vận động, giáo dục người 

dân chủ động tìm hiểu, tuân thủ pháp luật; 

c. Đổi mới hình thức PBGDPL theo hướng đa dạng hoá, triển khai các hình 

thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số; truyền thông trên mạng xã hội; tăng cường thời lượng và nội 

dung PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở 

của địa phương; triển khai mô hình, cách làm hay, hiệu quả tại cơ sở. 

3. Tổ chức thực hiện hiệu quả quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở và các 

văn bản hướng dẫn thi hành với các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức của 

người dân trong việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn thuộc phạm vi hoà giải 

ở cơ sở; xây dựng các mô hình hiệu quả trong hoà giải ở cơ sở; huy động, khuyến 

khích, thu hút lực lượng công an, bộ đội, luật sư, luật gia, người có kiến thức pháp 

luật tham gia đóng góp cho hoạt động này. 

4. Thường xuyên rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực 

và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên ở cơ 

sở, công chức Tư pháp -  Hộ tịch và các công chức thực hiện đánh giá, công nhận 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II. Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả 

năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý (nội dung 05 – nội dung thành phần 

số 08 của Chương trình) 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ Tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ, các văn bản liên quan với các nội dung sau: 

1. Nâng cao năng lực, kiến thức, hiểu biết pháp luật về trợ giúp pháp lý cho 

những người có uy tín trong cộng đồng và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở 

(công an xã, công chức tư pháp - hộ tịch,...), tổ chức, đoàn thể của cấp xã để kịp 

thời giải thích cho người dân về quyền được trợ giúp pháp lý, hướng dẫn người 

thuộc diện trợ giúp pháp lý liên hệ với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý/người 

thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương. 

2. Thực hiện đa dạng hóa các phương thức truyền thông về trợ giúp pháp 

lý phù hợp với từng đối tượng, đặc thù địa bàn vùng nông thôn, trình độ dân trí 

của người dân để nâng cao nhận thức về vai trò của công tác trợ giúp pháp lý nói 

chung và nhận thức về quyền được trợ giúp pháp lý của người dân, nhằm giúp 

người dân thuộc diện trợ giúp pháp lý kịp thời tiếp cận khi có yêu cầu.   

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, thu hút các 

nguồn lực tham gia vào hoạt động trợ giúp pháp lý tại vùng nông thôn. Tăng 

cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan, tổ chức 

liên quan tại cơ sở ở các địa phương vùng nông thôn để thực hiện có hiệu quả hoạt 

động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.  
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4. Thực hiện phối hợp các hoạt động trợ giúp pháp lý phù hợp trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm không chồng 

chéo về đối tượng và nội dung hỗ trợ trên cùng địa bàn. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND 

các huyện, thành, thị tham mưu triển khai, đôn đốc thực hiện có hiệu quả đồng 

thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình về UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định; 

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xây dựng dự toán kinh phí về PBGDPL và TGPL trình UBND 

tỉnh quyết định trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hằng năm, kinh phí 

ngân sách Trung ương giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các 

nguồn tài chính hợp pháp khác. Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 

theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan, theo hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách cấp cho Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về 

UBND tỉnh qua (Sở Tư pháp) để được phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp; 
- TTTU, HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, PVP (Ô. Bảo); 
- Lưu: VT, NN1,NC1 (L30b). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Phan Trọng Tấn 
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