
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /STP-PB&TDTHPL 

 V/v triển khai thực hiện các quy định mới 

của Chính phủ và của Bộ Tư pháp về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật   

            Phú Thọ, ngày        tháng 05 năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị. 

 
 

Triển khai Kế hoạch số 5188/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND 

tỉnh 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 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 ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành, thị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công 

chức cấp huyện, cấp xã được giao theo dõi, quản lý, tham mưu công tác đánh giá, 

công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng các hình thức phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

2. Kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các huyện, thành, thị 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 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 

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

3. Phân công cơ quan chuyên môn, công chức làm đầu mối tham mưu, 

giúp UBND, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, hướng dẫn, thực 

hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. 

4. Bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là những xã chưa đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. Bố trí kinh phí hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu theo quy 

định tại khoản 2 Điều 7 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. 

5. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phân công các công chức chuyên 

môn theo dõi thường xuyên, chấm điểm, đánh giá từng tiêu chí, chỉ tiêu gắn với 

chức năng, nhiệm vụ của công chức. Đề xuất UBND các huyện, thành, thị giải 

pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 

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



6. 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 UBND tỉnh (qua 

Sở Tư pháp) trước ngày 15 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá. 

7. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, đề 

nghị UBND các huyện, thành, thị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư 

pháp) để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (thay B/C); 
- Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị; 
- GĐ Sở, PGĐ Sở (Ô. Lâm); 
- Lưu: VT, PB&TDTHPL (32b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                  Vũ Thành Lâm 
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