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Căn cứ Văn bản số 2529/UBND-NC ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai về việc tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp 

tỉnh Lào Cai và Kế hoạch Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Sở Tư 

pháp tỉnh Lào Cai hướng dẫn việc đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây 

dựng nông thôn mới và đô thị văn minh như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI 

ĐÁNH GIÁ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI 

NÂNG CAO:  

1. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và các xã 

đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch tỉnh giao hàng năm:  

Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đánh giá xã đạt 

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

tháng 7 năm 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 tháng 11 năm 

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

TTg. Kết quả đánh giá hàng năm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:  

- Tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên;  

- Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; 

- Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật 

trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.  

 2. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng 

cao và xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch tỉnh giao 

hàng năm:  

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và tổ chức đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-TTg và Thông tư số 09/TT-BTP 

tương tự như đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng đồng thời phải đáp ứng 

các điều kiện sau:  

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 
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2.1. Xã phải có đồng thời 02 mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, cụ thể:  

a) Đối với mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật:  

- Tiêu chí 2 “Tiếp cận thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật” thuộc bộ tiêu 

chí quy định tại Quyết định số 25/QĐ-TTg phải đạt điểm tối đa (30 điểm) trong 

thang điểm ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP; 

- Huy động được nguồn lực hỗ trợ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

của xã, cụ thể:  

 + Huy động được những người là Luật gia, Luật sư, người có nhiều kinh 

nghiệm, chuyên gia... tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và các thôn, bản, trường học, doanh nghiệp,  

khu dân cư; 

+ Huy động được nguồn kinh phí từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ 

gia đình tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân xã và các thôn, bản, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư; 

- Mô hình phổ biến giáo dục pháp luật điển hình đã được cấp có thẩm quyền 

công nhận hoạt động hiệu quả và có văn bản của cấp trên hướng dẫn khuyến khích, 

nhân rộng trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã.  

- Trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá, được cơ quan có thẩm 

quyền cấp huyện trở lên tặng Giấy khen, Bằng khen hoặc hình thức khen thưởng 

khác vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình này. 

b) Mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả phải đáp ứng các 

yêu cầu sau đây (xét cho đơn vị cấp xã): 

- 100% tổ hòa giải của xã được hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động của tổ hòa 

giải và thù lao cho hòa giải viên đúng quy định tại Thông tư liên tịch 

số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp 

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 

18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị 

quyết số 44/2016/NQ-HĐND. 

- Có tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải 

cho hòa giải viên ở cơ sở với sự tham gia, phối hợp của Tòa án nhân dân cấp 

huyện, Hội Luật gia cấp huyện; có sự phối hợp của các lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ chức, cá nhân có hiểu biết pháp luật trong thực hiện hòa 

giải vụ/việc cụ thể ở cơ sở. 

- Mô hình hòa giải ở cơ sở điển hình đã được cấp có thẩm quyền công nhận 

hoạt động hiệu quả và có văn bản của cấp trên hướng dẫn khuyến khích, nhân rộng 

trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-lien-tich-100-2014-ttlt-btc-btp-du-toan-quan-ly-quyet-toan-kinh-phi-hoa-giai-o-co-so-246522.aspx
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- Trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá, được cơ quan có thẩm 

quyền cấp huyện trở lên tặng Giấy khen, Bằng khen hoặc hình thức khen thưởng 

khác vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình này. 

2.2. T  l  m u thu n, t anh ch p, vi ph m thu c ph m vi hòa giải đ  c hòa 

giải th nh đ t t   0  t ở l n. 

- Cách tính tỷ lệ %: Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, 

việc được thực hiện hòa giải ) x 100. 

- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, hướng dẫn tổ hòa giải trên địa bàn rà soát, tổng 

hợp, báo cáo kết quả vụ, việc hòa giải thành và vụ, việc hòa giải không thành để 

tổng hợp chung toàn xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch xác định tỷ lệ % phục vụ việc 

đánh giá, công nhận xã nông thôn mới nâng cao. 

2.3. T  l  ng ời d n thu c đ i t  ng t   gi p pháp l  tiếp cận v  đ  c t   

gi p pháp l  khi có y u cầu đ t t   0  t ở l n. 

- Cách tính tỷ lệ %: Tỷ lệ % = (Tổng số người dân thuộc đối tượng trợ giúp 

pháp lý được trợ giúp pháp lý/Tổng số người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý 

có yêu cầu trợ giúp pháp lý) x 100. 

- Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm phối hợp với Chi nhánh trợ giúp pháp lý 

hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để xác định tổng số người dân thuộc đối 

tượng trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý, tổng số người dân thuộc đối tượng trợ 

giúp pháp lý có yêu cầu trợ giúp pháp lý là công dân cư trú trên địa bàn xã để tính 

tỷ lệ % phục vụ việc đánh giá, công nhận xã nông thôn mới nâng cao. 

3. Đối với các thôn được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu và các thôn 

đăng ký đạt chuẩn thôn kiểu mẫu theo Kế hoạch hàng năm của huyện: Thôn 

phải đảm bảo 03 chỉ tiêu:  

- Thôn có ít nhất 01 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật/hòa 

giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận;  

- Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải 

thành đạt từ 90% trở lên;  

- Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp 

pháp lý khi có yêu cầu đạt từ 90% trở lên. 

3.1. Mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật/hòa giải ở cơ sở hoạt 

động hiệu quả được công nhận: 

Thôn phải có đồng thời 02 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở: 

a) Đối với mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật phải đáp ứng các 

yêu cầu: 

- Có hình thức, mô hình thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả đến 

người dân trên địa bàn được cấp xã công nhận; trong 05 năm gần nhất tính đến thời 

điểm đánh giá, được cơ quan có thẩm quyền cấp xã trở lên tặng Giấy khen vì đã có 

thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL. 
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- Huy động được nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật của thôn. 

b) Đối với mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu: 

- Tổ hòa giải tại thôn được hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động của tổ hòa giải 

và thù lao cho hòa giải viên đúng quy định của Thông tư liên tịch 

số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp 

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 

18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị 

quyết số 44/2016/NQ-HĐND. 

- 100% hòa giải viên của tổ hòa giải được tham dự các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải hàng năm. 

- Mô hình hòa giải ở cơ sở điển hình đã được cấp xã công nhận, hoạt động 

hiệu quả và có văn bản hướng dẫn khuyến khích, nhân rộng trên địa bàn. 

- Trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá, được cơ quan có thẩm 

quyền cấp xã trở lên tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai 

thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

3.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải; tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp 

pháp lý khi có yêu cầu: Cách tính tỷ lệ % hòa giải thành và tỷ lệ người dân thuộc 

đối tượng trợ giúp pháp lý tương tự như đánh giá đối với xã nông thôn mới nâng 

cao (nhưng chỉ áp dụng đối với quy mô thôn, bản). 

4. Số liệu phục vụ chấm điểm, đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật: 

4.1. Số liệu phục vụ chấm điểm, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tính từ 

ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá. 

4.2. Trường hợp việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức đồng 

thời với đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì sử dụng kết quả đánh giá xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm đánh giá để xét, đánh giá xã đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

4.3. Trường hợp việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức trước 

thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì sử dụng kết quả đánh giá xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm trước liền kề năm đánh giá để đánh giá xã đạt 

chuẩn nông thôn mới.  

4.4. Đối với trường hợp đánh giá xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, 

số liệu phục vụ chấm điểm nội dung mô hình điển hình về PBGDPL sử dụng kết 

quả chấm điểm năm 2021 của Tiêu chí 3 “Phổ biến, giáo dục pháp luật” theo quy 

định của Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tư 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-lien-tich-100-2014-ttlt-btc-btp-du-toan-quan-ly-quyet-toan-kinh-phi-hoa-giai-o-co-so-246522.aspx
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pháp quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, 

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II. ĐÁNH GIÁ PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP 

LUẬT GẮN VỚI ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT 

CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH:  

Việc đánh giá, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực 

hiện theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-TTg và Thông tư số 09/TT-BTP. Tại 

thời điểm đánh giá công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thì 

phường, thị trấn đó phải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cụ thể:  

- Trường hợp việc đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh được 

tổ chức đồng thời với đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì sử 

dụng kết quả đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm đánh 

giá để xét, đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

- Trường hợp việc đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh được 

tổ chức trước thời điểm đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì 

sử dụng kết quả đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm 

trước liền kề năm đánh giá để đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

III. ĐÁNH GIÁ HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP 

CẬN PHÁP LUẬT (TIÊU CHÍ 9.6 TẠI PHỤ LỤC I CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 

320/QĐ-TTg VÀ TIÊU CHÍ 9.4 TẠI PHỤ LỤC II CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 

04/2022/QĐ-TTg): 

Nội dung của tiêu chí, điểm số, cách tính điểm của tiêu chí và các tài liệu đánh 

giá, điều kiện công nhận cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, số liệu phụ vụ 

chấm điểm, đánh giá tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo 

quy định tại “Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu 

chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tiêu chí quận, thị 

xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố 

thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh” (Ban hành kèm theo Quyết định số 

1723/QĐ-BTP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒNG TƯ PHÁP CÁC HUYỆN, THÀNH 

PHỐ, THỊ XÃ:  

1. Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg và Thông tư số 09/TT-BTP, Quyết định 

số 1723/QĐ-BTP và văn bản này, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ 

đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả việc xây dựng, đánh giá, công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với đánh giá, công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; phường, thị trấn đạt chuẩn 

đô thị văn minh; huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

2. Phối hợp với Tòa án nhân dân cấp huyện; các Huyện hội, Thành hội và các 

Chi hội luật gia đóng trên địa bàn, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 

các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; trực tiếp 
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tham gia hỗ trợ hòa giải viên ở cơ sở thực hiện hòa giải các vụ việc cụ thể ở địa 

phương (thông qua việc ký kế hoạch phối hợp giữa Phòng Tư pháp với Tòa án nhân 

dân cùng cấp; Chi hội luật gia hàng năm).  

3. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc xây dựng, duy trì hoạt động 

của các mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật/hòa giải ở cơ sở tại cấp 

xã, thôn; tổ chức đánh giá, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận mô hình 

hoạt động hiệu quả, cần khuyến khích, nhân rộng; đề nghị cấp huyện, cấp tỉnh khen 

thưởng hàng năm làm căn cứ để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

4. Thực hiện kiểm tra hoạt động đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trong kế hoạch công tác tư pháp hàng năm; chú trọng kiểm 

tra việc triển khai thực hiện các kế hoạch của Ủy ban nhân dân cùng cấp; việc chấp 

hành các quy định của cấp có thẩm quyền về bố trí kinh phí (chi đúng, chi đủ nội 

dung, định mức cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở).  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp (qua phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

ĐT: 0214.3825.313) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn tỉnh Lào Cai; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng Văn hóa và Thể thao các huyện, thành phố, thị xã;  

- Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Huyện hội, Thành hội, Chi hội luật gia trực thuộc; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc Quỳnh 
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