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V/v hướng dẫn thực hiện công tác 

 xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022 

An Giang, ngày  27 tháng 01 năm 2022 

          
   Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Căn cứ 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 (gọi tắt 

là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 

15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 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 (gọi tắt là Thông tư số 09/2021/TT-

BTP); Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn tỉnh An Giang năm 2022. 

Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022 như sau: 

1. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và 

Thông tư số 09/2021/TT-BTP. 

2. Tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh 

giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm và tăng cường khả 

năng tiếp cận pháp luật thực chất cho người dân trên địa bàn cấp huyện. 

3. Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Quyết định 

số 25/2021/QĐ-TTg và Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BTP. 

4. Đối với các xã trong danh sách, lộ trình nông thôn mới kèm theo Quyết 

định số 1014/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chọn 

28 xã điểm và 03 huyện/thị xã điểm nông thôn mới, 01 huyện nông thôn mới 

nâng cao tập trung chỉ đạo hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2021-2025, tiến hành đánh 

giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau: 

4.1. Đối với các xã được thẩm định, đánh giá để công nhận đạt các tiêu chí 

nông thôn mới trong thời gian thuộc 6 tháng đầu năm 2022, thì việc đánh giá, 

công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo chỉ tiêu 18.5) được sử dụng kết 
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quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 minh chứng cho chỉ 

tiêu trên. 

4.2. Đối với các xã được thẩm định, đánh giá để công nhận đạt các tiêu chí 

nông thôn mới trong thời gian thuộc 6 tháng cuối năm 2022, thì việc đánh giá, 

công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo chỉ tiêu 18.5) được sử dụng kết 

quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 minh chứng cho chỉ 

tiêu trên, đồng thời cập nhật hồ sơ minh chứng 6 tháng đầu năm 2022 các tiêu 

chí tiếp cận pháp luật theo quy định Thông tư số 09/2021/TT-BTP. Trong đó, 

các hồ sơ minh chứng phải đảm bảo đạt từ 50% số điểm trở lên.  

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý 

cơ quan phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 

điện thoại: 02963.953.272) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở Tư pháp xem xét, 

hướng dẫn./. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Vụ PBGDPL (BTP); 

- Cục Công tác phía Nam (BTP); 

- UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;   

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuấn Ngọc 
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