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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 

 

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 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, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 như sau: 

I.KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1.Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

Để triển khai thực hiện hiệu quả 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, Sở Tư 

pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 14 

tháng 1 năm 2022 thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, đồng thời Sở đã ban hành các văn bản để 

hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật1; chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện, cấp xã hoàn 

thành các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với những xã phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2022. 

8/8 Các huyện, thành phố đã ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng đánh 

giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

và các văn bản để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

2.Kết quả triển khai thực hiện 

                                                

 1Công văn số 148/STP-PBGDPL V/v khai thác, sử dụng Bài giảng điện tử Hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Công văn số 1125/STP-PBGDPL ngày 06/9/2022 V/v hướng dẫn một số nội dung về tiếp cận 

pháp luật; Công văn số1661/STP-PBGDPL ngày 29/11/2022 V/v thực hiện một số nhiệm vụ 

Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. 
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Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo các quy định mới, xác định việc triển 

khai thực hiện các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, 

góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1038/KH-STP ngày 

16/8/2022 Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2022,  theo đó đã Phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện Tam 

Đường, Than Uyên tổ chức 04 hội nghị tập huấn cho đội ngũ công chức đầu mối 

thực hiện đánh giá, chấm điểm, theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật ở 

xã, phường, thị trấn2. Cụ thể: 02 xã (Bản Giang và Giang Ma) huyện Tam Đường 

và 02 xã ( Mường Mít và Hua Nà) huyện Than Uyên. 

Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư 09/2022/TT-BTP và các văn bản 

liên quan về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, trên trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật tỉnh…. Phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu 

thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến thông qua các chuyên mục, phóng 

sự, tin, bài về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 98/106 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 92,5%) 

đủ điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 8/106 xã 

(đạt 7,5%) không đủ điều kiện công nhận là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vì 

trong năm đánh giá, có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ  

theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. 

(Có biểu phụ lục kèm theo) 

II. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi  

Việc triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 

đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát 

sao của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn 

thể tỉnh, UBND các huyện thành phố. Sở Tư pháp đã kịp thời hướng dẫn triển khai 

thực hiện đồng bộ, cụ thể các nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng các xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; UBND cấp huyện, cấp xã đã quyết liệt chỉ đạo, tổ 

                                                
2 Báo cáo số 1785/BC-STP ngày 20/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 
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chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, bảo đảm công khai minh bạch, dân 

chủ đúng quy định của pháp luật, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được nâng lên, qua đó góp phần 

giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo nề nếp, chất lượng, 

hiệu quả hơn (nhất là trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao 

theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền; thực hiện cải cách hành chính; 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở); tăng 

cường khả năng tiếp cận pháp luật và tiếp cận thông tin của Nhân dân, nâng cao 

nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn.  

2. Tồn tại, hạn chế  

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai xây dựng, chấm điểm theo bộ tiêu chí 

mới của Bộ Tư pháp quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Do đó, việc 

triển khai trong đội ngũ cán bộ công chức và Nhân dân để nắm vững, thực hiện tốt 

các tiêu chí gặp nhiều khó khăn. 

Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp 

luật ở một số địa phương còn bị động, chờ hướng dẫn của cấp trên; Việc phân công 

nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức thực hiện và đánh giá các tiêu chí ở cấp xã còn 

lúng túng, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và đánh giá, chấm điểm các tiêu 

chí tại địa phương. 

Một số xã còn có cán bộ là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị xử lý kỷ 

luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

3. Nguyên nhân 

Các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật có phạm vi đánh giá rộng, liên quan 

đến nhiều ngành, lĩnh vực nên việc triển khai thực hiện đôi khi chưa đầy đủ, kịp 

thời. 

Nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật còn chưa đảm bảo, nhất là về kinh phí còn hạn hẹp chưa đáp ứng 

được nhiệm vụ được giao. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP NĂM 2023 

1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 

25/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 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021. 
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2. Gắn việc triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật với nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán 

bộ, công chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các 

cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.  

4. Phát huy hiệu quả vai trò của công chức Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối 

tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong triển khai nhiệm vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn 

nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức và cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Chính phủ.  

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Sở 

Tư pháp Lai Châu./. 

Nơi nhận: 
- Vụ PBGDPL Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử Sở;  

- Lưu: VT, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                     Lê Thanh Hải 
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