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                        Kính gửi: 
 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục (PBGDPL); Luật Hòa giải ở cơ sở; 

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; Kế hoạch số 147/KH-

UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Thực hiện việc chấm điểm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 

10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  

2.1. Về đối tượng thực hiện đánh giá 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố. 

2.2. Về thời điểm thực hiện đánh giá 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố 

thực hiện tự đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình (số liệu lấy từ ngày 31/12/2020 đến ngày 31/12/2022). Việc chấm điểm các 

tiêu chí đánh giá sẽ thực hiện theo Phụ lục kèm theo Công văn này, khi chấm 

điểm, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

phải cung cấp tài liệu, văn bản minh chứng cụ thể trong Bảng chấm điểm. 

(Có phụ lục 1 dành cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và phụ 

lục 2 dành cho UBND cấp huyện kèm theo) 

- Thực hiện Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội: Phiếu khảo sát do cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố  thực hiện (đảm bảo các cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện khảo sát 10 công chức, viên chức; 30 phiếu 

đối với người dân và người lao động; UBND cấp huyện thực 20 phiếu đối với 

cán bộ, công chức, viên chức; 80 phiếu đối với người dân và người lao động). 
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(Có mẫu phiếu số 1 dành cho cán bộ, công chức, viên chức và mẫu phiếu 

số 2 dành cho người dân và người lao động kèm theo) 

- Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tài liệu, 

văn bản chứng minh, phiếu khảo sát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/01/2023 

để tổng hợp, hoàn chỉnh Bảng chấm điểm chung của tỉnh và trình UBND tỉnh 

báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định.  

Lưu ý: Tài liệu, văn bản chứng minh: Yêu cầu đối với mỗi nhóm tiêu chí 

được chấm điểm phải cung cấp tài liệu chứng minh. Tài liệu chứng minh gồm 

có: Các kế hoạch, báo cáo, quyết định, văn bản…do cơ quan, địa phương ban 

hành có liên quan để chứng minh. 

+ Tạo cây thư mục (folder) được đặt tên theo 4 nhóm tiêu chí. Trong các 

folder là các tài liệu chứng minh được lưu dưới dạng file PDF. 

+ Về tên gọi của nhóm tiêu chí, thống nhất tên gọi như sau: Nhóm tiêu chí 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL: Đặt tên folder là “Nhóm chức 

năng quản lý”. Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: 

Đặt tên folder là “Nhóm triển khai hoạt động”. Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo 

đảm thực hiện công tác PBGDPL: Đặt tên folder là “Nhóm điều kiện bảo đảm” và 

“Nhóm tiêu chí khác”. 

+ Bảng chấm điểm và tài liệu kiểm chứng file PDF của các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đề nghị gửi vào 

hòm thư: ppbgdpl.sotp@laichau.gov.vn. 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

UBND các huyện, thành phố: 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải cơ sở, 

nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở phù hợp với thực tiễn tại 

địa phương.  

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND cấp 

xã tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải để nâng 

cao trình độ, năng lực của hòa giải viên; tiếp tục hướng dẫn, khai thác nội dung  

Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên 

do Bộ Tư pháp phát hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

3. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật 

UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo phổ biến, quán triệt 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 
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15/11/2021 của Bộ Tư pháp tới các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban, chuyên 

môn và các cơ quan liên quan bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

- Thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật: Thành phần Hội 

đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng 

được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-

BTP ngày 15/11/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Điều kiện, thẩm quyền công nhận, trình tự, thủ tục đánh giá, đề nghị 

công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo 

quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ.  

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư 

pháp) trước ngày 15/02/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp. 

Lưu ý: Đối với các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2022, UBND các huyện, thành phố tập hợp hồ sơ, tài liệu kiểm chứng các tiêu 

chí, chỉ tiêu gửi về Sở Tư pháp để thuận tiện cho việc thẩm định hồ sơ đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2022. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc;  các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố liên hệ Sở Tư 

pháp, số điện thoại: 02133.874.666 để được hướng dẫn./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U1; (B/c) 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, Th3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Tống Thanh Hải 
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