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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

 xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-

TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về xây dựng xã, phƣờng, thị trấn 

 đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017-2019) 

 

 Thực hiện công văn số 2765/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 06/8/2019 

của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 

691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Đình lập báo cáo kết quả 

như sau: 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH  

1. Thuận lợi 

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, hợp lòng 

dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng 

tạo trong triển khai thực hiện. Bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình được hình thành 

khá đồng bộ; nhiều cơ chế chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực và trở thành 

động lực thúc đầy tiến độ triển khai. 

Sau 10 năm giai đoạn 2011-2020 triển khai thực hiện Chương trình, với sự 

quyết tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập đã tạo 

được những sự chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện 

đáng kể; đời sống của dân cư nông thôn từng bước được cải thiện, nâng cao; công 

tác huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả 

đáng khích lệ; đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống 

chính trị và nhân dân. Kết quả rà soát đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có 04 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới; 02 xã đạt 11 tiêu chí, 01 xã đạt 09 tiêu chí, 01 xã đạt 08 tiêu chí, 01 xã 

đạt 06 tiêu chí và 01 xã đạt 05 tiêu chí. Bình quân 01 xã trên địa bàn huyện đạt 

12,6 tiêu chí. 

2. Khó khăn  

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2010 - 2020, trong điều kiện tình hình kinh tế, xã hội của huyện Đình Lập 

còn gặp nhiều khó khăn; địa hình chủ yếu là đồi núi cao, nhiều khe suối sâu, giao 

thông bị chia cắt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm xây 

dựng nông thôn mới của huyện rất thấp, kết quả rà soát đánh giá theo Bộ tiêu chí 
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quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2012 toàn huyện có 01 xã đạt 06 tiêu 

chí; 03 xã đạt 04 tiêu chí, 02 xã đạt 03 tiêu chí và 04 xã đạt 02 tiêu chí. Bình quân 

01 xã trên địa bàn huyện mới chỉ đạt 3,2 tiêu chí. Nhu cầu đầu tư về hạ tầng các 

tiêu chí là rất lớn như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở, môi trường, thu 

nhập và tỷ lệ hộ nghèo, bảo hiểm y tế… hầu hết các xã đều chưa đạt, việc huy 

động đóng góp từ các nguồn lực rất hạn chế..  

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

CHƢƠNG TRÌNH 

1. Vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 và 

giai đoạn 2016 - 2020 được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung chỉ đạo 

triển khai thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt. Ban chấp hành Đảng bộ huyện 

ban hành Chương trình số 13-CTr/HU ngày 27/12/2011 về xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về 

công tác lãnh đạo, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 25/4/2016 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập giai 

đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 17/4/2017 của UBND huyện 

Đình Lập về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

huyện Đình Lập giai đoạn 2017 - 2020. Ban Chỉ đạo xây dựng  nông thôn mới 

huyện (nay là Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 

2016-2020), các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiều 

giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; các cấp củy Đảng, 

chính quyền từ huyện đến cơ sở đều ban hành Nghị quyết, kế hoạch, chương trình 

về xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.  

2. Xây dựng bộ máy chỉ đạo thực hiện Chƣơng trình  

 - Thực hiện Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 28/8/2010 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới huyện tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 28/02/2012; phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các tiêu chí cũng như phụ trách địa bàn 

từng xã trong chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới tại Quyết định 459/TB-BCĐ ngày 20/10/2014, góp phần đảm bảo 

thực hiện nhiệm vụ đạt theo kế hoạch đã đề ra. 

 - UBND huyện Đình Lập thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp với tình hình 

thực tế, góp phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt theo kế hoạch đã đề ra. 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

1. Công tác xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý hoàn thiện 

các văn bản, chính sách, đề án phục vụ triển khai thực hiện Chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2020 
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Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan 

kiểm tra, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao; nâng cao 

chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp 

luật; tích cực tham mưu, đề xuất thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi 

các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới và các chủ trương, chính 

sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến xây dựng nông thôn mới.  

2. Công tác thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tƣ pháp chung sức 

góp phần xây dựng nông thôn mới từ năm 2012 đến năm 2020”  

Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới”, UBND huyện Đình Lập đều tổ chức phát 

động phong trào thi đua “Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020 phát động số 971/PĐ-UBND 

ngày 14/12/2016 và từng năm. Phong trào thi đua "Đình Lập cùng cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới" được triển khai sâu rộng và tạo được sự chuyển 

biến sâu sắc trong toàn thể hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng 

doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, phát huy được vai trò chủ thể 

của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. 

 Hàng năm thực hiện kế hoạch của Sở Tư pháp phát động và tổ chức thực 

hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn 

mới” Quá trình thực hiện phong trào, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp 

luôn bám sát các mục tiêu, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, 

gắn với chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương 

để cụ thể hóa thành kế hoạch thi đua trong đó xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ trong phong trào thi đua của mỗi đơn vị cá nhân trong ngành Tư pháp của 

huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 

nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả cao.  

 Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan 

để tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp trong việc xây dựng, 

hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực 

tiễn, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích, thu hút các nguồn lực để 

xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, ý thức 

chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư pháp ở cơ 

sở, bảo đảm thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh 

nghiệp, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các mâu 

thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật và tội phạm ở nông thôn, giữ vững ổn định, 

trật tự an toàn xã hội, để thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Phong trào được thực hiện một cách 

sâu rộng, đến 100% cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong Ngành, bảo đảm 

thống nhất, đồng bộ giữa phong trào thi đua này với các phong trào thi đua và các 

hoạt động của của địa phương. 

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tƣớng 

Chính phủ 

3.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện  
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  Thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg và Quyết định số 619/QĐ-TTg ban 

hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu ban hành các kế hoạch và các 

văn bản chỉ đạo hướng dẫn, chủ trì, phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền, tập 

huấn, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật và 

thực hiện đánh giá kết quả đạt được thông qua việc chấm điểm. Việc bổ sung tiêu 

chí tiếp cận pháp luật là một nội dung thành phần của Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm gắn kết, thực hiện toàn diện các 

mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg. 

Bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở, nâng 

cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, bảo đảm 

quyền con người, quyền công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của chính quyền xã. Đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp 

luật, khẳng định vai trò của pháp luật và của ngành Tư pháp trong công cuộc phát 

triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. (Phụ lục 1 kèm theo). 

3.2. Công tác quán triệt, tập huấn, truyền thông 

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức 

phổ biến và quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong ngành và nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính 

sách xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước theo Nghị Quyết số 

100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư 

các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 

1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định 

1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính phủ về ban hành "Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020; Thông tư số  07/2017/TT-

BTP ngày 28/7/2017 của Bộ tư pháp; Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 09/6/2017 

về việc triển khai, thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật;  

 Tổ chức 03 Hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 

28/7/2017 của Bộ Tư pháp cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên 

địa bàn huyện. UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền trong các kỳ giao ban tháng, 

quý; lồng ghép với các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ 

sở triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị trấn nội dung, các chỉ tiêu, 

tiêu chí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn việc chấm 

điểm, đánh giá với các hình thức phù hợp và hiệu quả. 

3.3. Công tác kiểm tra tình hình thực hiện. 

  Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn luôn được triển khai 

thực hiện. Hàng năm các xã, thị trấn đếu xây dựng kế hoạch thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên, 

nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành 
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pháp luật của cán bộ và nhân dân được quan tâm thực hiện. Hiệu lực, hiệu quả thi 

hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật được bảo 

đảm; trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ được nâng 

cao. Các nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân 

chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định. Kịp thời 

giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức đánh giá đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn huyện.  

3.4. Nguồn  kinh phí thực hiện 

Hàng năm UBND huyện cấp kinh phí cho công tác chuẩn tiếp cận pháp 

pháp luật chung với kinh phí của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện (trong dự 

toán ngân sách của Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực). (Phụ lục 2 kèm theo) 

3.5. Kết quả  đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

Căn cứ vào Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp và các 

văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư pháp, hàng năm Hội đồng đánh giá 

tiếp cận pháp luật của huyện ban hành các văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn trên 

điạ bàn huyện tiến hành đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn được thực hiện theo đúng quy trình, quy 

định. Trên cơ sở hồ sơ của cấp xã gửi về , Hội đồng đánh giá chuẩn cấp huyện đã 

thẩm tra, đánh giá kết quả và xem xét điểm tư ̣chấm của cấp xa ̃sau đó Hôị đồng 

tiến hành điều chỉnh , hoàn thành việc đánh giá và gửi hồ sơ đánh giá của cấp xã 

về Sở Tư pháp thẩm định công nhận. (Phụ lục 3 kèm theo) 

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật đã được các cấp các ngành quan tâm triển khai thực hiện, đội ngũ công 

chức từ huyện đến cấp xã đã chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện 

đồng bộ có hiệu quả; công tác phối hợp của đội ngũ công chức cấp xã nhất là vai 

trò tham mưu của công chức Tư pháp hộ tịch đã được phát huy thể hiện rõ ở các xã 

đăng ký về đích nông thôn mới trong năm.  

2. Khó khăn 

Một số chính quyền cơ sở chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 

quy định. Việc quán triệt, tổ chức triển khai các quy định và thực hiện nhiệm vụ 

xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa sâu rộng, thường xuyên. 

         Các hoạt động liên quan đến đánh giá xã, thị trấn đạt chẩn tiếp cận pháp 

luật triển khai còn chậm. Sự phối hợp giữa các ban, ngành trong triển khai nhiệm 

vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân 

Một số Cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa thực sự chú trọng và hiểu rõ về mục 

đích, ý nghĩa của việc thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 

việc tổ chức triển khai các thiết chế pháp luật còn chủ quan, mang tính hình thức, 
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chưa bám sát yêu cầu của người dân, chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân tếp 

cận pháp luật. Bên cạnh đó, chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đặc biệt là 

ở cấp xã, để có sự đánh giá, giải quyết một cách toàn diện, tổng thể đối với công tác 

xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhiều đơn vị còn coi đây là nhiệm 

vụ của cơ quan Tư pháp. Một số công chức cấp xã còn hạn chế, chưa nắm rõ được 

những nội dung cơ bản của các tiêu chí đánh giá tiếp cận pháp luật để tham mưu xây 

dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, do vậy việc đánh giá kết quả còn chưa 

chính xác. 

 4. Kiến nghị 

 Đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục mở các lớp tập huấn để bồi dưỡng kiến thức 

về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, 

cấp cáp xã.  

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020 - 

2025 

1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện 

công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời, bố trí công chức làm đầu mối thực 

hiện nhiệm vụ để theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định; tăng cường công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, thực hiện và phát huy dân chủ 

ở cơ sở gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm 

bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

2. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức công chức Tư pháp - Hộ 

tịch cấp xã đảm bảo nguồn nhân lực tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 

giúp UBND cùng cấp xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tập trung quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức 

cấp xã về trách nhiệm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các tiêu chí, chỉ 

tiêu đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chỉ đạo thực hiện 

việc đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật kịp thời, đúng quy định.  

 Trên đây là báo cáo kết quả của UBND huyện Đình Lập về thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết 

Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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