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#SoKyHieuVanBan
V/v triển khai thực hiện Quyết định
số 25/2021/QĐ-TTg và 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

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc 
huyện;
- Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận 
pháp luật huyện;

  - Chủ tịch Uỷ 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 về 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 bao thống nhất, chất lượng, hiệu quả việc thực hiện, đánh giá chuẩn 
tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022; Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu 
các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai một 
số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện nội dung thuộc thẩm 
quyền theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư 
pháp về 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 
thuộc phạm vi quản lý.

 Tăng cường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; bảo đảm việc đánh giá, công nhận, xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng quy định của Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của 
Bộ Tư pháp.

2. Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện thực hiện các nội dung
- Kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện (Hội đồng 

ĐGCTCPL) với cơ cấu thành phần và số lượng theo đúng quy định tại Điều 5 
Thông tư số 09/2021/TT-BTP; rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế 
hoạt động của Hội đồng ĐGCTCPL. Đồng thời, đề xuất phân công nhiệm vụ cho 
thành viên Hội đồng ĐGCTCPL theo dõi, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 
pháp luật phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý.



- Là đầu mối tham mưu giúp UBND, Chủ tịch UBND huyện triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 
huyện.

- Tổ chức các Hội nghị, tập huấn bằng hình thức phù hợp cho CBCC các cơ 
quan đơn vị, địa phương đươc giao nhiệm vụ tham mưu đánh giá xã, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm việc đánh giá cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật thực chất, không chạy theo thành tích; phát huy ý nghĩa, 
vai trò và đạt mục đích trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; định kỳ sơ 
kết, giải đáp khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện cho 
cơ sở; có biện pháp chấn chỉnh đối với các địa phương tổ chức thực hiện chưa 
nghiêm túc.

- Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn thực hiện và tham mưu, giúp việc đánh giá 
chỉ tiêu 1, tiêu chí 1 (Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản QPPL 
được cơ quan có thẩm quyền giao); tiêu chí 2 (Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo 
dục pháp luật); tiêu chí 3 (Hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý).

3. Công an huyện
Tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai các biện 

pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống vi 
phạm và tội phạm.

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp quản lý, các biện 
pháp nghiệp vụ xử lý kip thời các vi phạm, tội phạm; thực hiện tốt công tác tham 
mưu UBND các xã, thị trấn triển khai hiệu quả các phong trào bảo vệ an ninh, tổ 
quốc.

- Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn thực hiện và tham mưu, giúp việc đánh giá 
chỉ tiêu 4, tiêu chí 5 (Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trât tự” theo đúng quy 
định về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội).

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện
- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp 
ngân sách hiện hành.

- Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn thực hiện và tham mưu, giúp việc đánh giá 
chỉ tiêu 6, tiêu chí 2 (Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện 
nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định về phổ biến, giáo dục 
pháp luật); chỉ tiêu 2, tiêu chí 3 ( Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải cơ sở theo 
đúng quy định pháp luật về hòa giải cơ sở).

5. Văn phòng HĐND-UBND huyện
- Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn thực hiện và tham mưu, giúp việc đánh giá 

chỉ tiêu 2, tiêu chí 1 (Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có 
liên quan trực tiếp đến lợi ích của tổ chức, cá nhân); chỉ tiêu 2, tiêu chí 5 (Tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật về giải quyết thủ 
tục hành chính).

6. Phòng Văn hóa-thông tin huyện
- Tham mưu UBND huyện thông tin, tuyên truyền 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 về 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 kết quả thực hiện trên Cổng thông tin điện tử huyện, 
trang tin điện tử xã, thị trấn, trên loa truyền thanh và các bản thông tin công cộng.

- Phối hợp theo dõi, hướng dẫn thực hiện và tham mưu, giúp việc đánh giá 
chỉ tiêu 1, 2 tiêu chí 2 (Công khai các thông tin kịp thời chính xác, đầy đủ theo 
đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; 
Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định 
pháp luật về tiếp cận thông tin).

7. Thanh tra huyện
- Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn thực hiện và tham mưu, giúp việc đánh giá 

chỉ tiêu 1, tiêu chí 5 (Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết kiến nghị, phản 
ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân khiếu nại, tố 
cáo.

8. Phòng Nội vụ huyện
- Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn thực hiện và tham mưu, giúp việc đánh giá 

tiêu chí 4 ( Thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn) chỉ tiêu 3, tiêu chí 5 (Không có cán 
bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự).

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy
Căn cứ tiêu chí, nội dung quy định về xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

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; Thông tư số 09/2021/TT-
BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ 
đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị, chính trị-xã 
hội tăng cường phối hợp với cơ sở triển khai thực hiện các nội dung chuẩn tiếp cận 
pháp luật theo quy định gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, thị 
trấn đảm bảo hiệu quả, thực chất.

10. Đề nghị UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị -xã hội huyện
- Căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể và các nội dung liên quan phối hợp triển 

khai các nội dung, tiêu chí tiếp cận pháp luật; chỉ đạo UBMTTQVN và các đoàn 
thể cơ sở triển khai các hoạt động, tích cực hưởng ứng, tuyên truyền, vận động các 
đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện. Tổ chức giám sát việc đánh giá, công nhận 
xã, thị trấn đạt chuẩn pháp luật tại địa phương.

- Phối hợp với UBND huyện theo dõi, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản 
ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn.

 - Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn thực hiện và tham mưu, giúp việc đánh giá 
chỉ tiêu 5 tiêu chí 4 (Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông quan Ban Thanh tra 
Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo 
đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn).

11. Các cơ quan là thành viên Hội đồng đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật huyện



- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức của cơ quan, đơn vị theo dõi, 
đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật phù hợp với lĩnh vực được giao 
quản lý.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm trong rà soát, thẩm định kết quả đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật của cấp xã.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, 
thị trấn triển khai các biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí để xã, thị trấn đat 
chuẩn tiếp cận pháp luật.

12. Ủy Ban nhân dân, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
- Căn cứ tình hình thực tế, các nội dung quy định về đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí cụ thể xây dựng 
xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiên các nhiệm vụ chính 
trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa 
phương để tổ chức thực hiện.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng công chức theo dõi, đánh 
giá, chấm điểm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với trách 
nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, công chức và đề xuất các giải pháp thực 
hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; thời hạn, tiến độ đánh giá, chấm điểm 
chuẩn tiếp cận pháp luật, làm cơ sở để xác định rõ trách nhiệm trong trường hợp 
xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc việc đánh giá, công nhận xã, thị 
trấn đạt chuẩn pháp luật không đúng quy định pháp luật.

- Thông tin, tuyên truyền 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 về 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 kết quả 
thực hiện trên trang tin điện tử xã, thị trấn, trên loa truyền thanh và các hình thức 
khác phù hợp.

- Quan tâm bố trí nguồn lực, đặc biệt là kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa phương theo 
phân cấp ngân sách hiện hành.

- Giao công chức Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện, theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong quá trình thưc hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về 
UBND huyện (qua phòng Tư pháp) để được giải đáp, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- TTHU;
- Sở Tư pháp QNam;
- BTG, BDV HU, UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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