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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  8272 /HD- STP Lạng Sơn, ngày  23  tháng  11  năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật giai đoạn 2021-2025 

 

        

 

 I. CĂN CỨ BAN HÀNH 

1. 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 Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ; 

2. Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy định điều kiện, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu 

hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

 3. Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp về ban 

hành 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. 

4. Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 Về việc phân công 

Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và lãnh đạo 

các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và 

huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2021-2025 

 II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

 Hướng dẫn này áp dụng trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá, 

thẩm định một số chỉ tiêu, tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã nông 

thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (chi tiết tại Phụ lục I, II, III kèm 

theo). 
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III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, thị trấn liên quan đến xây 

dựng cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật giai đoạn 2021-2025. 

IV. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1. Chỉ tiêu 18.4: xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (thuộc tiêu 

chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). 

2. Tiêu chí 16: Tiếp cận pháp luật. 

3. Chỉ tiêu 9.6: Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (thuộc 

tiêu chí 9: Hệ thống chính trị-An ninh trật tự-Hành chính công). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở hướng dẫn này, đề nghị UBND các huyện, thành phố: 

1. Chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã tham mưu, tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung của Hướng dẫn này. 

2. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện 

các chỉ tiêu, tiêu chí tại Hướng dẫn này; đánh giá kết quả triển khai thực hiện và 

chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả kết quả triển 

khai thực hiện các tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao; huyện đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật giai đoạn 2021-2025. 

3. Việc sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để xét, 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn nới 

kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo Công văn số 6409/STP-PBGDPL 

ngày 26/9/2022 của Sở Tư pháp. 

4. Báo cáo việc triển khai thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất, gửi về Sở 

Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định. 

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

UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về sở Tư pháp (qua Phòng Phổ 

biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Dương Văn Điền, đt 0979199198), để phối 

hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh 

(Văn phòng ĐPCTXDNTM tỉnh) 

- UBND các huyện, TP;                                                                Nguyễn Thanh Sơn 

- Phòng Tư pháp các huyện, TP; 

- Lưu: VT, PBGDPL.                                                                       
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