
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 
Số: 202/UBND-TP 

 

V/v triển khai công tác xây dựng xã, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Đức Thọ, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

 

 

 

                              Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

 

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; Thông tư 

số 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. Để đảm bảo thực hiện tốt công 

tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP, đặc biệt chú trọng các điểm 

mới cụ thể sau: 

* Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

- Về tiêu chí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật bao gồm 05 tiêu chí với 20 chỉ tiêu là công cụ để đo lường mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của chính quyền cấp xã trong thi hành pháp luật 

và thực hiện dân chủ ở cấp cơ sở. Trọng tâm là việc xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật  theo thẩm quyền và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật 

trên địa bàn; tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, trợ 

giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tiếp công dân, giải 

quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

So với Quyết định số 619/QĐ-TTg, bộ tiêu chí đã bỏ 08 chỉ tiêu trùng lặp, 

không thuộc trách nhiệm của chính quyền cấp xã; 16 chỉ tiêu được thừa kế nhưng 

có sự điều chỉnh để phù hợp, mang tính khả thi cao trong quá trình thực hiện; đồng 

thời bổ sung 04 chỉ tiêu mới theo hướng chú trọng công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, trợ giúp pháp lý, sự gương mẫu của cán bộ, công chức trong thực thi 

công vụ và chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự,…nhằm tạo 

điều kiện tốt nhất cho người dân trong việc tiếp cận pháp luật và các quyền, lợi ích 

hợp pháp của mình. 

- Về điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:  

Tại Điều 4, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định 3 điều kiện để công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật áp dụng chung thống nhất, 
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không phân loại cấp xã; bỏ việc đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực 

hiện các thủ tục hành chính so với Quyết định số 619/QĐ-TTg, vì thời gian qua 

cho thấy việc thực hiện quy định này còn hình thức và tăng thời gian tự cho cấp xã 

tự đánh giá, gửi hồ sơ đề nghị công nhận cũng như thời gian thẩm định, xem xét, 

quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp huyện. 

* Thông tư số 09/2021/TT-BTP. 

- Nội dung, điểm số và cách xác định điểm của các tiêu chí, chỉ tiêu và các 

tài liệu phục vụ việc đánh giá được quy định tại Phụ lục I và các tài liệu đánh giá.  

- Quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật và các biểu mẫu đánh giá được quy định cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho cấp 

xã, cấp huyện tổ chức triển khai nhiệm vụ. Tại quy trình, Thông tư quy định các 

nhiệm vụ, công việc do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và nhiệm vụ, công việc 

do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện. Các biểu mẫu phục vụ việc chấm điểm, 

đánh giá và quản lý, theo dõi, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp. 

- Quy định về chế độ báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật tại địa phương về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 02 

của năm liền kề sau năm đánh giá. Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện Thông tư tại địa phương; phân công các công chức chuyên môn theo dõi 

thường xuyên, chấm điểm, đánh giá từng tiêu chí, chỉ tiêu gắn với trách nhiệm, 

nhiệm vụ của công chức. 

2. Xây dựng khung kế hoạch xác định các nhiệm vụ cần thực hiện đối với 

từng chỉ tiêu, tiêu chí gắn với sự phân công, phối hợp của các công chức chuyên 

môn phụ trách và thường xuyên thực hiện việc đánh giá tiến độ hoàn thành các 

nhiệm vụ tại kế hoạch, kịp thời khắc phục tồn tại, khó khăn trong quá trình thực 

hiện. 

3. Quan tâm bố trí, phân bổ ngân sách đảm bảo thực hiện tốt các nội dung 

của các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Nhận được công văn này, yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, 

vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) để được hướng 

dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, PVT Cấp ủy – Chính quyền; 

- Lưu: VT, TP. 
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