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Ngày 12 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 

5246/UBND-NCPC về thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại mục 3 Văn bản đã giao “Sở Tư 

pháp làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh”. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao và đảm bảo việc thi hành 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 (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Thông tư số 

09/2021/TT-BTP) trên địa bàn tỉnh hiệu quả, thống nhất. Sở Tư pháp đề nghị các 

địa phương phối hợp và chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông 

tư số 09/2021/TT-BTP bằng các hình thức phù hợp gắn với xây dựng nông thôn 

mới, nhằm nâng cao trách nhiệm của đơn vị, địa phương, Nhân dân về vai trò, 

tầm quan trọng của xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; giao nhiệm vụ cho Phòng Tư pháp cùng cấp làm đầu mối trong tham 

mưu chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội 

dung về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Củng cố, kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo 

quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức làm công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; Quyết định công nhận, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên Trang/Cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện trước ngày 

10 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá. 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã: tổ chức thực hiện Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP trong phạm vi địa bàn quản lý; 

thực hiện việc tự chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá kết quả đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo nội dung, quy trình tại khoản 1 Điều 3 và Phụ lục I ban 



hành kèm Thông tư số 09/2021/TT-BTP. Việc đề nghị công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật phải trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm 

đánh giá (việc gửi hồ sơ đề nghị công nhận thông qua Phòng Tư pháp).  

4. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh 

(thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 15 tháng 2 của năm liền kề sau năm đánh 

giá để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp. 

Với nội dung trên, đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm phối 

hợp và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện các nội dung về 

đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có vướng mắc, đề nghị 

phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để hướng dẫn cụ thể (gặp trực tiếp đồng chí 

Đinh Thị Điển - Chuyên viên phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, số 

điện thoại liên hệ 0384.945.768). 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:  

- Như trên (thực hiện);                  

- Phòng TP cấp huyện (tham mưu); 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Cổng TTĐT PBGDPL (đăng tải); 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL.                                                           

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Đăng Khoa 
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