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Kính gửi: Bộ Tư pháp. 

 

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; Thông tư 
số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính phủ định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai báo 

cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2022 với những nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 

Thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP 

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sở 

Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã ban hành 24 văn bản 
chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, thực 

hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao, thôn kiểu mẫu; đô thị văn minh; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 100% các văn bản ban hành đảm bảo 
đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân 

dân tỉnh. 

(Chi tiết xem Phụ lục I kèm theo) 

2. Triển khai thông tin, truyền thông, tập huấn  

2.1. Cấp tỉnh: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, quán 
triệt Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP tại Hội nghị 

phổ biến pháp luật đợt I/2022 cho 250 đại biểu là thành viên của Hội đồng phối 
hợp PBGDPL cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; 01 Hội nghị 

tập huấn nâng cao năng lực cho 130 đại biểu là thành viên của Hội đồng đánh giá 
chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện, cấp phát 130 bộ tài liệu cho các đại biểu; 

phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 01 số chuyên mục 
“Pháp luật và đời sống” chuyên đề giới thiệu Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

trên sóng phát thanh - truyền hình; biên soạn và cấp phát 800 cuốn tài liệu hướng 
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dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật cho Phòng Tư pháp cấp huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh. 

2.2. Cấp huyện: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức 
quán triệt nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 

09/2021/TT-BTP tại Hội nghị PBPL đợt I/2022 cho các thành viên của Hội đồng 
PHPBGDPL cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Tổ chức 09 Hội nghị 

tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây 
dựng NTN, đô thị văn minh cho các thành viên của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp 

cận pháp luật cấp huyện và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp tham mưu 
triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn 

triển khai phổ biến quán triệt các văn bản trên cho đội ngũ cán bộ, công chức chủ 
chốt cấp xã, trưởng thôn, bản Nhân dân trên địa bàn thông qua lồng ghép vào Hội 

nghị PBPL theo đợt; họp thôn, tổ dân phố; hệ thống loa truyền thanh cơ sở.   

3. Tổ chức kiểm tra, triển khai giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc: 

3.1. Cấp tỉnh: Năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế 

hoạch kiểm tra và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra1, trực tiếp kiểm tra việc 
triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 
UBND các huyện Si Ma Cai, Bảo Yên và UBND các xã: Nàn Sán, Bản Mế và thị 

trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai); Thượng Hà, Điện Quan, Yên Sơn (huyện Bảo 
Yên). Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch kiểm tra2, tiến hành kiểm tra việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 10 xã 
đăng ký về đích nông thôn mới và 6 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 20223, thông qua kiểm tra đã hướng dẫn, giải đáp các 
vướng mắc khó khăn của UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ, đánh giá, chấm điểm 

các tiêu chí, chỉ tiêu; kiện toàn hồ sơ đảm bảo tài liệu kiểm chứng theo quy định. 

3.2. Cấp huyện: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động 

tham mưu cho UBND cùng cấp kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đánh 

giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn thông qua việc lồng ghép kiểm tra công tác Tư pháp4 hoặc kiểm 

                                        
1 Kế hoạch số 193/KH-HĐPH ngày 16/5/2023 về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; Quyết định số 1182/QĐ-HĐPH 

ngày 01/6/2022 thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022. 
2 Kế hoạch  số 60/KH-STP ngày 13/10/2022 của Sở Tư pháp kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định 

số 103/QĐ-STP ngày 19/10/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
3 UBND các xã: Minh Lương, Chiềng Ken, Nậm Dạng, Võ Lao (huyện Văn Bàn); Bản Liền, Tà Chải 

(huyện Bắc Hà); Nậm Chảy (huyện Mường Khương); Mường Hoa (thị xã Sa Pa); Trịnh Tường (huyện Bát Xát); 

Bảo Hà, Vĩnh Yên, Nghĩa Đô, Lương Sơn (huyện Bảo Yên); Sán Chải (huyện Si Ma Cai); Đổng Tuyển (thành 

phố Lào Cai); Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên); Sơn Hải huyện Bảo Thắng). 
4 UBND huyện Mường Khương đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 27/02/2022, về kiểm tra 

công tác tư pháp năm 2022, chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch công tác tư pháp tại 03 xã: 

Tả Thàng, Thị trấn Mường Khương, Lùng Vai ; Phòng Tư pháp huyện Bắc Hà đã kiểm tra công tác tư pháp của 

07/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện (xã Cốc Ly, xã Na Hối, xã Tả Văn Chư, xã Lùng Phình, xã Bản Liền, xã Nậm 
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tra công tác PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật. Thông qua đó đã giải đáp các khó khăn vướng mắc; kiến nghị 

với cấp uỷ, chính quyền địa phương các giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện có 
hiệu quả hoạt động đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 
quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP. 

4. Bố trí nguồn lực thực hiện 

4.1. Về nhân lực 

- Cấp tỉnh: Sở Tư pháp đã bố trí Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật với 05 
biên chế gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 03 chuyên viên và phân công 01 

Phó giám đốc phụ trách có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp Ủy ban 
nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ và số lượng biên chế được giao theo vị trí việc làm, phòng 

Phổ biến, giáo dục pháp luật bố trí công chức theo dõi lĩnh vực chuẩn tiếp cận 
pháp luật và lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách. 

- Cấp huyện: UBND các huyện, thành phố, thị xã đã ban hành Quyết định 
kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cùng cấp5 và phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng. Giao Phòng Tư pháp giúp UBND cùng 
cấp làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. 
Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật tại cấp xã.  

- Cấp xã: UBND các xã, phường, thị trấn đã giao công chức Tư pháp - Hộ 
tịch làm đầu mối; phân công nhiệm vụ cho từng công chức phụ trách từng tiêu 

chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo đúng theo quy định. 

4.2. Về kinh phí 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật được thực hiện theo Điều 7 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-
BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc lập dự toán 

quản lý, sử dụng kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 
pháp luật, hòa giải ở cơ sở.  

- Năm 2022, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã quan 
tâm bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp 

                                                                                                                            
Lúc, thị trân Bắc Hà); Phòng Tư pháp huyện Văn Bàn đã kiểm tra toàn diện công tác Tư pháp của 07 UBND xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Văn Bàn năm 2022, gồm: Thị trấn Khánh Yên, xã Hòa Mạc, xã Dương Quỳ, xã Dần 

Thàng, xã Thẳm Dương; xã Nậm Chày; xã Khánh Yên Hạ; Phòng Tư pháp huyện Si Ma Cai đã kiểm tra công tác 

tư pháp của 5/10 xã  (xã Lùng Thẩn, xã Cán Cấu, xã Thào Chư Phìn, xã Quan Hồ Thẩn, xã Nàn Sín);  Phòng Tư 

pháp thành phố Lào Cai đã kiểm tra toàn diện công tác Tư pháp tại phường Kim Tân, xã Tả Phời, xã Thống Nhất. 

5 Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 08/08/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn; Quyết định số 

340/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên; Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 

24/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Si Ma Cai; Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bát Xát; 

Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa. 
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luật6. Nguồn kinh phí này được phân bổ trực tiếp cho Sở Tư pháp; Phòng Tư 
pháp các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về 

công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tập huấn, biên soạn tài 
liệu, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn chuẩn tiếp cận pháp 
luật), cụ thể: 

+ Cấp tỉnh: 116.000.000 đồng; 

+ Cấp huyện: 178.964.000 đồng7; 

+ Cấp xã: Thực hiện lồng ghép với kính phí chi cho công tác PBGDPL; 
hoà giải ở cơ sở8.   

5. Kết quả tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật: 

- Theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố, thị xã. Tính đến hết ngày 
15/2/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã ban hành 

Quyết định công nhận 9141/152 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  
trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (đạt tỷ lệ  92,7%), tăng 1,3% 

so với năm 202110, cụ thể: 

+ Huyện Bắc Hà: 19/19 (18 xã; 01 thị trấn); 

+ Huyện Si Ma Cai: 10/10 (09 xã; 01 thị trấn); 

+ Huyện Bảo Yên: 17/17 (16 xã; 01 thị trấn); 

                                        
6 Năm 2022 UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét phân bổ từ ngân sách tỉnh: 2.633.000.000 đồng hỗ 

trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của các huyện, thành phố, thị xã. Nguồn phí này được phân bổ cho các địa 

phương để thực hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật; nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ hoà giải 

viên; thực hiện hỗ trợ sinh hoạt tổ hoà giải và chi thù lao cho hoà giải viên đảm bảo thực hiện có hiệu quả quy 

định của Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND và quy định của Tiêu chí 3, 

Hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý theo quy định Phụ lục I, Thông tư số 09/2021/TT-BTP; Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã trình HĐND cùng cấp phân bổ kinh phí Phòng Tư pháp cấp huyện triển khai hoạt động 

tập huấn chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương. 

7 Huyện Bảo Thắng: 9.874.000 đồng; huyện Si Ma Cai: 35.000.000 đồng; huyện Văn Bàn 32.000.000 

đồng; huyện Bảo Yên 4.700.000 đồng; thị xã Sa Pa 47.390.000 đồng; huyện Bắc Hà 50.000.000 đồng. 
8  Năm 2022, Uỷ ban nhân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã bố trí 8.000.000 đồng từ 

ngân sách cho việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL; thực hiện hỗ trợ kinh phí cho công tác hoà giải của địa 

phương từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ với tổng kinh phí 1.763.514000 đồng (trong đó kinh phí hỗ trợ chi thù lao 

vụ việc hoà giải là 407.080.000 đồng). 
9 Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 13/2/22023 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà về việc công nhận 

duy trì, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Hà; Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 

10/02/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022; Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Mường Khương công nhận các 

xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Bảo Yên công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Quyết định số 74/QĐ-

UBND ngày 09/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2022; Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai về việc công 

nhận các xã, thị trấn đạt CTCPL năm 2022 trên địa bàn huyện Si Ma Cai; Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 

08/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng công nhận cấp xã đạt CTCPL năm 2022; Quyết định số 

304/QĐ-UBND ngày 9/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bát Xát về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022; Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa về việc 

công nhận xã, phường đạt chuẩn TCPL năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  
10 Năm 2021 tỉnh Lào Cai có: 139/152 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Thông báo số 

09/TB-UBND ngày 17/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về danh sách các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào 

Cai đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021). 
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+ Huyện Mường Khương:16/16 (15 xã; 01 thị trấn); 

+ Huyện Văn Bàn: 20/22 (19 xã; 01 thị trấn); 

+ Thành phố Lào Cai: 13/17 (04 xã; 09 phường); 

+ Thị xã Sa Pa: 15/16 (10 xã; 05 phường);  

+ Huyện Bát Xát: 19/21 (18 xã; 01 thị trấn); 

+ Huyện Bảo Thắng: 12/14 (10 xã; 02 thị trấn). 

 Còn lại 11 đơn vị cấp xã 11trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã không 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do có công chức là người đứng đầu cấp chính quyền 
xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ vi 

phạm quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

- Thực hiện nhiệm vụ thẩm định tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025, 
Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện và xác định mức 

độ đạt chuẩn đối với tiêu chí tiếp cận pháp luật của 02 xã đăng ký về đích nông 
thôn mới12 và 02 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. 

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1.Thuận lợi 

Năm 2022, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo triển khai của UBND các 
cấp. Cơ quan Tư pháp các cấp (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện) đã chủ 

động tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
triển khai công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường tổ 

chức các hoạt động tập huấn, kiểm tra hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm 
vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP. Do đó số 
lượng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được duy trì và 

nâng cao (tăng 1,3% so với năm 2021). 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, giúp UBND cấp xã thực hiện có hiệu quả các 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. Khó khăn, hạn chế 

                                        
11 Phường Phan Si Păng thị xã Sa Pa; Nậm Tha, Nậm Chày huyện Văn Bàn; các xã: Đồng Tuyển; Xuân 

Tăng; Vạn Hoà và Phường Xuân Tăng của thành phố Lào Cai; Bản Cầm, thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng; các 

xã Y Tý, A Lù của huyện Bát Xát. 
12 Xã Mường Hoa thị xã Sa Pa; xã Thống Nhất thành phố Lào Cai. 
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- Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số đơn vị cấp xã chưa quan tâm, chỉ 
đạo sát sao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật của đơn vị. Do đó hoạt động phối hợp giữa các công chức chuyên môn 
với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trong việc tập hợp tài liệu kiểm chứng 
các tiêu chí, chỉ tiêu phục vụ việc xây dựng hồ sơ đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật còn chưa kịp thời. 

- Việc bố trí kinh phí cho công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật tại cấp huyện còn hạn chế. Tại cấp xã chưa có kinh phí riêng 
cho công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mới chỉ bố 

trí được kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện công tác PBGDPL; đối với kinh phí 
cho công tác hoà giải ở cơ sở 100% các đơn vị cấp xã thực hiện từ nguồn ngân 

sách cấp tỉnh hỗ trợ. 

3. Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế 

-  100 % các đơn vị cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai đều là đơn vị chưa tự chủ 
được ngân sách, trong đó số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn chiếm tỷ lệ cao 

57,2% (87/152 xã); 

- Đội ngũ công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số đơn vị cấp xã chưa dành thời gian tập trung 
nghiên cứu tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, 
đảm bảo chất lượng.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023 

1. Mục tiêu thực hiện 

1.1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Đảm bảo duy trì và vượt chỉ tiêu số lượng đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật trong năm 2023 (Số lượng đơn vị cấp xã đạt chuẩn TCPL đạt tỷ lệ từ 92% 

đến 95%/Tổng số xã, phường, thị trấn). 

1.2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức 

trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp 
huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại các địa phương. 

1.4. Gắn việc triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, NTM nâng cao, đô thị văn minh. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện  

2.1. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn; UBND cấp huyện, cấp xã tiếp 
tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về 

chuẩn tiếp cận pháp luật tại Quyết định 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 
09/2021/TT-BTP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và huy động các cấp, các 
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ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. 2. Tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật gắn với việc 
triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp huyện, cấp xã và nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới, NTM nâng cao, NTN mới kiểu mẫu; đô thị văn minh.  

2.3. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các 
thành viên của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện và đội ngũ 

cán bộ, công chức chủ chốt của cấp xã có liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm 
vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

2.4. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng đánh 
giá tiếp cận pháp luật cấp huyện; Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội 

đồng trong tham mưu với Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, công nhận cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo khách quan, chính xác. 

2.5. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục 

tồn tại, hạn chế đối với những xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2.6. Tăng cường bố trí nguồn lực cho triển khai thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhất là nguồn kinh phí. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về xây dựng cấp xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023 và các năm tiếp 
theo, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các 

bộ, ngành có liên quan: 

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm điện tử đánh giá, công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để áp dụng thống nhất trên phạm 
vi toàn quốc. 

2.  Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 4. Thực hiện dân chủ ở 
xã, phường, thị trấn theo Phụ lục I của Thông tư số 09/2021/TT-BTP đảm bảo 

phù hợp với quy định của Chương II Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

Trên đây là Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của UBND tỉnh Lào Cai./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 
- TT. HĐND, UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, NC1. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                     Giàng Thị Dung 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ  

ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH, SỞ TƯ PHÁP VÀ UBND CẤP HUYỆN BAN HÀNH 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày      /      /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)  

     

TT 
Số ký hiệu văn 

bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành 

Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung văn bản 

 I.  CẤP TỈNH 

1 
321/KH - 
UBND 

 05/8/2021 

 Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai 

Triển khai 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 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

2  27 /KH-UBND  24/01/2022 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 

3 
1214/UBND-
NC 

29/03/2022 
V/v triển khai thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, 
công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2022 

4 
530/STP-
PBGDPL 

05/07/2022 

Sở Tư pháp 

Về việc triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn 
minh thuộc lĩnh vực của ngành Tư pháp 

5 
 876/STP-

PBGDPL 
30/09/2022 

Về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng 

nông thôn mới và đô thị văn minh 

II CẤP HUYỆN 

1 245/KH-UBND 16/08/2021 
Uỷ ban nhân dân 

huyện Bảo Thắng 

Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 
bàn huyện Bảo Thắng 

2 167/KH-UBND 23/05/2022 
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Bảo 

Thắng 

3 239/KH-UBND 15/09/2021 
Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Bàn 

Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 
quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 

bàn huyện Văn Bàn 



9 

4 24/KH-UBND 31/01/2022 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Văn Bàn năm 2022 

5 420/UBND-NC 08/04/2022 
V/v triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải 
ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2022 

6 
 228/KH-

UBND 
19/08/2021 

Ủy ban nhân dân 
huyện Bảo Yên 

 Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

7 32/KH-UBND 26/01/2022 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2022 

8 522/UBND-TP 31/03/2022 
V/v triển khai thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở;  đánh 
giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2022 

9 233/KH-UBND 15/09/2021 
 Ủy ban nhân dân 

huyện Bát Xát 

Triển khai 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 trên địa bàn huyện Bát Xát 

10 50/KH-UBND 21/02/2022 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Bát Xát năm 2022 

11 238/KH-UBND 27/08/2021 

Uỷ ban nhân dân 

huyện Mường Khương 

Triển khai 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 trên địa bàn huyện Mường Khương 

12 737/UBND-NC 06/04/2022 
V/v triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải 
ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2022 

13 39/KH-UBND 26/01/2022 
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây 
dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

14 209/KH-UBND 19/08/2021 
UBND  

huyện Si Ma Cai 

Triển khai 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 trên địa bàn huyện Si Ma Cai 



10 

15 30/KH-UBND 25/01/2022 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2022 

16 299/KH-UBND 12/08/2021 

UBND  

huyện Bắc Hà 

 Triển khai 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 trên địa bàn huyện Bắc Hà 

17 44/KH-UBND 11/02/2022 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2022 

18 276/KH-UBND 17/08/2021 

Ủy ban nhân dân thị xã 
Sa Pa 

 Triển khai 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 trên địa bàn thị xã Sa Pa 

19 35/KH-UBND 26/01/2022 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2022 

20  894/UBND-TP 14/4/2022 
về việc triển khai thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

21 236/KH-UBND 10/09/2021 

Ủy ban nhân dân 
thành phố Lào Cai 

Triển khai 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 trên địa bàn thành phố Lào Cai 

22 
3018/QĐ-
UBND 

15/06/2022 
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 
giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậttrên địa bàn 
thành phốLào Cai năm 2022. 
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