
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TƯ PHÁP 

     Số:       /STP-PBGDPL 
 

V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày    tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

 

Trong năm 2021, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các địa phương 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện, từ đó đã có 207/216 

xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên 

toàn tỉnh vẫn còn 09 xã, phường không được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật, trong đó có 02 xã, phường chưa đạt điểm số theo yêu cầu và 07 xã, phường 

có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên 

do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. 

(Chi tiết các xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 như phụ lục 

kèm theo) 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh, 

trong năm 2022 để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp đề nghị UBND các 

huyện, thành phố, thị xã, thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây: 

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng 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 Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg cho cán 

bộ và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán 

bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương.  

- Tăng cường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, xác định rõ đây là 

nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã, cần được 

thực hiện thường xuyên, liên tục và không ngừng nâng cao chất lượng. Đảm bảo 

việc xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật tuân theo đúng nguyên tắc, điều kiện, trình tự thủ tục và đầy đủ 05 tiêu chí 

theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-

BTP tại tất cả các xã, phường, thị trấn. Chú trọng việc bố trí, phân công cán bộ, 

công chức làm đầu mối và phối hợp phụ trách việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu 

chí theo quy định.  

- Tăng cường quản lý cán bộ, công chức cấp xã nhằm tránh để xảy ra 

hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, đặc biệt là hành vi vi phạm 

pháp luật trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền cấp xã.  
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- Chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ này đối 

với 09 xã, phường không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2021, nghiêm 

túc xem xét cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt chuẩn để có phương án 

khắc phục kịp thời.  

- Trên cơ sở kết quả đánh giá năm 2021, cần nghiên cứu và thực hiện các 

giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện các 

chỉ tiêu, tiêu chí, đảm bảo xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bền 

vững. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp 

luật cho người dân tại cơ sở gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin. Đối với 

việc xây dựng mô hình thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở 

quy định tại Chỉ tiêu 4, Tiêu chí 2, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp 

trên cơ sở tổng kết các mô hình PBGDPL hiệu quả tại địa phương và tham khảo 

các địa phương khác, căn cứ tình hình thực tiễn để hướng dẫn UBND cấp xã xây 

dựng mô hình phù hợp, trong đó chú trọng các mô hình đã phát huy hiệu quả 

như sinh hoạt Câu lạc bộ, tuyên truyền pháp luật qua hệ thống truyền thanh cơ 

sở, đặc biệt là các hình thức nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác PBGDPL như tuyên truyền qua Cổng/Trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội…. 

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu thành lập/kiện toàn Hội đồng đánh 

giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện với cơ cấu thành phần và số lượng 

theo đúng quy định tại Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-BTP, đảm bảo phát huy 

vai trò của Hội đồng trong việc tư vấn các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu 

quả, xử lý hạn chế, tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các 

tiêu chí, chỉ tiêu tại địa phương và thực hiện thẩm định, đánh giá hồ sơ, kết quả 

chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.  

- Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, đặc biệt là kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân 

sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.  

Nhận được văn bản này, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thực 

hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có 

khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Tư pháp (Qua Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật, SĐT: 02393.881.798) để được hướng dẫn hoặc phối hợp tham 

mưu cấp có thẩm quyền hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT; PBGDPL. 
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