
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-TP 
V/v thực hiện đánh giá, công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo Quyết định  

số 25/2021/QĐ-TTg 

             Hữu Lũng, ngày        tháng 02  năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1064/UBND-THNC ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn 

số 554/STP-PBGDPL ngày 22/02/2022 của Sở Tư pháp tỉnh về hướng dẫn thực hiện 

đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 

13/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện về triển khai 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 trên địa bàn huyện. 

Để triển khai thi hành có hiệu quả 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 huyện, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, 

UBMT Tổ quốc và các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung 

sau:   

1. Các phòng, ban, ngành thuộc huyện 

1.2. Tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyên, phổ biến đến cán bộ, công chức 

và Nhân dân trên địa bàn nội dung 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. Ý nghĩa, vị trí, vai trò, nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn 

với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ trách 

nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo 

thống nhất, đồng bộ, đúng quy định, góp phần thực hiện quyền được thông tin về 

pháp luật của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật 

gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. 

1.2. Phối hợp với phòng Tư pháp huyện theo dõi, kiểm tra, giải quyết kiến nghị 

phán ánh, khiếu nại, tố cáo, tháo gỡ khó khăn cho cấp xã trong việc thực hiện các tiêu 

chí, chỉ tiêu thuộc tránh nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực. 

 



2. Phòng Tư pháp huyện 

Làm đầu mối tham mưu cho UBND huyện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật, có trách nhiệm: 

2.1. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá 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, đối với UBND các xã, thị 

trấn trên địa bàn. 

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tham mưu các 

giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc theo thẩm quyền trong việc triển khai, thực hiện Quyết định. Tham 

mưu kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện theo đúng quy 

định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư 

pháp. 

2.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng 

nghiệp vụ cho đội ngũ công chức quản lý, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 

đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. 

2.4. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện bảo đảm kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

3. UBND các xã, thị trấn 

3.1. Nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg. Quá trình thực hiện bám sát các chỉ tiêu của 5 

tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3.2. Giao cho Công chức Tư pháp – Hộ tịch làm đầu mối trong công tác xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

công chức khác có liên quan đến các tiêu chí chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

3.3. Xây dựng và đảm bảo các điều kiện công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021. Đặc biệt trong quản lý, cán bộ công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền không để xảy ra vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ... 

3.4. Thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021; quy trình đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật và các biểu mẫu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 

15/11/2021; nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu; tài liệu đánh giá 



các tiêu chí, chỉ tiêu được thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản 

ánh về UBND  huyện (qua phòng Tư pháp) để được xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp;                          

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
Trần Quốc Phong 
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