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Trong những năm qua công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn huyện nhà đã được Cấp ủy đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở thực 

sự quan tâm, hàng năm được Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận đánh giá đạt từ 80-

85% số đơn vị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó đã góp phần quan trọng trong 

việc thực hiện các mục tiêu KT-XH mà Cấp ủy, Chính quyển đã đề ra, đặc biệt góp 

phần quan trọng trong việc xây dựng xã Nông thôn mới, đến nay đã có 14 xã đạt 

chuẩn Nông thôn mới. Song bên cạnh đó việc thực hiện một số tiếu chí và chỉ tiêu 

kết quả vẫn còn thấp, đâu đó vẫn còn biểu hiện hình thức.... Thực hiện Công văn số 

344/STP- PBGDPL ngày 25/3/2022 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện 

công tác PBGDPL, Hòa giải cơ sở, đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, 

đồng thời đề 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 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, 

UBND huyện chỉ đạo xây dựng điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:   

Thông qua chỉ đạo điểm nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã được trong 

thời gian vừa qua, khắc phục những tồn tại hạn chế. Qua đó để tuyền truyền và thực 

hiện tốt Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xây dựng mô 

hình áp dụng trên địa bàn huyện nhà. Thông qua mô hình này để tiếp tục tuyền 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật thực sự có hiệu quả. 

2. Yêu cầu:  

Việc xây dựng điểm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đảm bảo, tuân thủ các 

quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Mô hình phải thực sự 

hiệu quả, tránh hình thức. UBND xã phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các ngành 

chuyên môn liên quan và cần phải có sự phối hợp, tham gia tích cực của MTTQ các 

Đoàn thể chính trị xã hội và của mọi người dân. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Lựa chọn đơn vị chỉ đạo điểm. 

Chọn đơn vị xã Cẩm Sơn 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 
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 Rà soát, lựa chọn, công bố và tiến hành triển khai thực hiện. 

2. Đối với UBND xã Cẩm Sơn: 

Trên cơ sở Kế hoạch của huyện, xây dựng kế hoạch, căn cứ các quy định lập 

dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc xây dựng điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022. 

Phối hợp MTTQ, các Đoàn thể chính trị xã hội để tuyên truyền thực hiện tốt 

các tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Các tiêu chí, chỉ tiêu chỉ đạo xây dựng điểm: 

TIÊU CHÍ I: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm 

thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn: 

Chỉ tiêu 1: Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm 

pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao. Ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm 

pháp luật được giao trong năm đánh giá. 

Chỉ tiêu 2: Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có nội 

dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung 

là văn bản hành chính) 

Tổng số văn bản hành chính đã ban hành đúng thẩm quyền, thời hạn và 

không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý do có nội dung trái pháp luật/Tổng số văn 

bản hành chính đã ban hành trong năm đánh giá: Đạt Từ 90% đến 100%. 

TIÊU CHÍ  II: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Chỉ tiêu 1: Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy 

định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

a) Lập Danh mục thông tin có đầy đủ các nội dung thông tin cần công khai và 

thường xuyên cập nhật Danh mục thông tin theo đúng quy định pháp luật; 

b) Đăng tải Danh mục thông tin (xã có Cổng hoặc Trang thông tin điện tử) 

hoặc niêm yết Danh mục thông tin tại trụ sở của chính quyền xã. 

2. Công khai thông tin đúng thời hạn, thời điểm 

Tổng số thông tin đã công khai đúng thời hạn, thời điểm/Tổng số thông tin 

phải được công khai: Đạt từ 90% đến dưới 100%. 

3. Công khai thông tin chính xác, đầy đủ 

Tổng số thông tin đã công khai chính xác, đầy đủ/Tổng số thông tin phải được 

công khai: Đạt Từ 90% đến dưới 100%. 

4. Hình thức công khai thông tin đúng quy định pháp luật 

Tổng số thông tin đã công khai đúng hình thức theo quy định pháp luật/Tổng 

số thông tin phải được công khai 

 Đạt Từ 90% đến dưới 100% 
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Chỉ tiêu 2: Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo 

đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin 

Đạt Từ 90% đến dưới 100% 

2. Cung cấp thông tin theo yêu cầu chính xác, đầy đủ 

Tổng số thông tin đã cung cấp chính xác, đầy đủ/Tổng số thông tin có yêu cầu 

đủ điều kiện cung cấp 

 Đạt Từ 90% đến dưới 100% 

3. Hình thức cung cấp thông tin đúng quy định pháp luật 

Tổng số thông tin đã cung cấp đúng hình thức theo quy định pháp luật/Tổng 

số thông tin có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp 

 Từ 90% đến dưới 100% 

Chỉ tiêu 3: Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật hàng năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu về nội 

dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên; 

b) Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch (trừ nội dung của chỉ tiêu 5 của tiêu 

chí này): 

Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số 

nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong Kế hoạch: Đạt Từ 90% đến dưới 100% 

c) Triển khai các nhiệm vụ phát sinh ngoài Kế hoạch theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của cơ quan cấp trên 

Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số 

nhiệm vụ, hoạt động phát sinh ngoài Kế hoạch theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan 

cấp trên (Trong năm đánh giá không phát sinh nhiệm vụ ngoài Kế hoạch theo chỉ 

đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên): Đạt từ 90% đến dưới 100% 

Chỉ tiêu 4: Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục 

pháp luật hiệu quả tại cơ sở 

Có từ 02 (hai) hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu 

quả trở lên 

Chỉ tiêu 5: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

Tổng số tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số tuyên 

truyền viên pháp luật của cấp xã:  Đạt Từ 90% đến dưới 100% 

Chỉ tiêu 6: Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm 

vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật 
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a) Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực hiện 100% số nhiệm vụ quy định 

tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này 

b) Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực hiện từ 90% đến dưới 100% số 

nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này 

c) Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực hiện từ 80% đến dưới 90% số 

nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này 

d) Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực hiện từ 70% đến dưới 80% số 

nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này 

TIÊU CHÍ III: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý 

Chỉ tiêu 1: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa 

giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về hòa 

giải ở cơ sở (sau đây gọi chung là vụ, việc hòa giải) 

(Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải ) 

a) Các vụ, việc hòa giải được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở 

Tổng số vụ, việc đã hòa giải đúng quy định/Tổng số vụ, việc đã tiếp nhận: Đạt 

Từ 90% đến dưới 100% 

b) Các vụ, việc hòa giải thành 

Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, việc được thực hiện hòa giải 

Đạt Từ 90% đến dưới 100% 

Chỉ tiêu 2: Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở 

a) Có văn bản và dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải gửi cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên theo thời hạn quy định. 

b) Tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí đúng mức chi theo quy định của cơ quan 

có thẩm quyền 

Tổng số tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí đúng mức chi theo quy định/Tổng số 

tổ hòa giải trên địa bàn: Đạt Từ 90% đến dưới 100% 

c) Hỗ trợ thù lao hòa giải viên theo vụ, việc đúng mức chi theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Tổng số vụ, việc hòa giải đã giải quyết được hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên 

đúng mức chi theo quy định/Tổng số vụ, việc hòa giải đã giải quyết: Đạt Từ 90% 

đến dưới 100% 

Chỉ tiêu 3: Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định pháp 

luật về trợ giúp pháp lý 

Tổng số người thuộc diện trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại, đương 

sự trong các vụ việc tham gia tố tụng được thông tin, giới thiệu đến Trung tâm để 

thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý/Tổng số người thuộc diện trợ giúp pháp lý là 
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người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ, việc tham gia tố tụng cư trú trên 

địa bàn mà Ủy ban nhân dân cấp xã có được thông tin theo quy định 

(Trong năm không phát sinh vụ, việc trợ giúp pháp lý liên quan đến người 

thuộc diện trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc 

tham gia tố tụng ): Đạt Từ 90% đến dưới 100%. 

TIÊU CHÍ IV: Thực hiện dân chủ ở xã. 

Chỉ tiêu 1: Tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo đúng quy định pháp 

luật về tổ chức chính quyền địa phương 

a) Tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân 

b) Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị theo đúng quy 

định pháp luật 

c) Thông báo đúng thời hạn, đúng hình thức 

Chỉ tiêu 2: Tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các nội dung theo 

đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã. 

Tổng số nội dung đã đưa ra Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp đúng hình 

thức, yêu cầu theo quy định pháp luật/Tổng số nội dung pháp luật quy định phải tổ 

chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp: Đạt Từ 90% đến dưới 100% 

Chỉ tiêu 3: Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo đúng quy 

định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã. 

Tổng số nội dung đã đưa ra Nhân dân bàn, biểu quyết đúng hình thức, yêu 

cầu theo quy định pháp luật/Tổng số nội dung pháp luật quy định phải tổ chức để 

Nhân dân bàn, biểu quyết: Đạt Từ 90% đến dưới 100% 

Chỉ tiêu 4: Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đúng quy 

định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã. 

Tổng số nội dung đã đưa ra Nhân dân tham gia ý kiến đúng hình thức, yêu 

cầu và thực hiện tổng hợp, tiếp thu, thông báo việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của 

Nhân dân theo quy định pháp luật/Tổng số nội dung pháp luật quy định phải tổ chức 

để Nhân dân tham gia ý kiến: Đạt Từ 90% đến dưới 100% 

Chỉ tiêu 5: Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban Thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo 

đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã. 

a) Các nội dung để Nhân dân giám sát 

b) Tổ chức giám sát từ 04 (bốn) nội dung trở lên 

c) Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 

TIÊU CHÍ V:Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội 
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Chỉ tiêu 1: Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 

a) Có nội quy tiếp công dân 

b) Bố trí địa điểm, các điều kiện cần thiết, phân công người tiếp công dân; 

niêm yết công khai lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại trụ sở 

c) Thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân xã (ít nhất 01 ngày trong 01 tuần) và tiếp công dân đột xuất (nếu có) 

d) Phối hợp, xử lý kịp thời vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công 

dân 

đ) Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh 

Tổng số kiến nghị, phản ánh được giải quyết đúng quy định pháp luật/Tổng số 

kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện giải quyết đã được tiếp nhận (Trong năm đánh giá 

không có kiến nghị, phản ánh): Đạt Từ 80% đến dưới 100% 

e) Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tổng số khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng quy định pháp luật/Tổng số 

khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện giải quyết đã được tiếp nhận (Trong năm đánh giá 

không có khiếu nại, tố cáo): Đạt Từ 80% đến dưới 100% 

Chỉ tiêu 2: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp 

luật về giải quyết thủ tục hành chính 

Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định pháp 

luật/Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết đã được tiếp nhận: 

Đạt từ 80% đến dưới 85% 

Chỉ tiêu 3: Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành 

chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

Chỉ tiêu 4: “Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định 

pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự 

4. Thời gian thực hiện: Năm 2022 

5. Đơn vị chủ trì chỉ đạo: Phòng Tư pháp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Tổ chức tập huấn, triển khai  các văn bản liên quan: 

Gồm Quyết định 25/2021/TTg ngày 22/7/2021 và Thông tư số 09/2021/TT- 

BTP ( Đã thực hiện) 

Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp 

Đơn vị phối hợp: UBND xã Cẩm Sơn 
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2. Cấp phát tài liệu liên quan đến xây dựng điểm chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp. 

Cơ quan phối hợp: Các phòng, ngành, đơn vị liên quan. 

Thời gian thực hiện: Trong  năm 2022. 

3. Tổng kết rút kinh nghiệm: 

Quý IV năm 2022 Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với UBND xã Cẩm Sơn tổ 

chức hội nghị đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để tổ chức triên khai ra diện rộng. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Tư pháp: 

Tham mưu xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp khảo sát lựa chon đơn vị 

xây dựng điểm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Tham mưu và triển khai các nội dung các bước theo kế hoach đề ra. Thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để xử lý kịp thời cho đơn vị 

được chỉ đạo điểm. 

2. Trung tâm Văn hóa & Thể thao và Truyền thông: 

Phân công phóng viên, biên tập viên  bám sát Kế hoach này  để tuyên truyền 

bằng nhiêu hình thức phù hợp, kịp thời, hiệu quả trên địa bàn toàn huyện 

3. Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật: 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình  phân công cán bộ phối hợp Phòng Tư 

pháp bám sát Kế hoạch này để chỉ đạo xây dựng điểm  xã Cẩm Sơn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022. 

V. KINH PHÍ 

1. UBND xã Cẩm Sơn bố trí kinh phí hỗ trợ theo các quy định hiện hành 

2. Phòng Tư pháp hỗ trợ một phần kinh phí trong công tác chỉ đạo và tổ chức 

hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm tại xã Cẩm Sơn. 

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo xây dựng điểm xã đạt chuẩn tiếp cập pháp luật 

tại xã Cẩm Sơn, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc 

đề nghị UBND xã Cẩm Sơn, các cá nhân liên quan báo cáo về UBND huyện (qua 

Phòng Tư pháp) để được giải đáp, thống nhất thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp Nghệ an; 

- TT Huyện ủy; 

- Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

- CT UBND huyện,các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL; 

- UBND xã Cẩm Sơn; 

- Lưu: VT, TP. 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                      KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Phượng 
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