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Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị. 

 
 

Triển khai Quyết định số 1723/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 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 thuộc Bộ tiêu chí quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, 

thành, thị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 1723/QĐ-BTP cho 

cán bộ, công chức nhất là đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đánh 

giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí Quốc 

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

Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, đô thị đạt chuẩn đô thị thông minh 

bằng các hình thức phù hợp. 

2. Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã năm 2022 thực hiện 

lấy kết quả năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/ 

5/2017 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/ 

7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 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.  

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

thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí được quy định tại Phần II của Quyết định số 

1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; riêng số liệu phục vụ 

chấm điểm nội dung tại điểm a tiểu mục 1 Mục I của Bộ tiêu chí này 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/ 5/2017 của Thủ tướng Chính 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-619-qd-ttg-2017-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-348636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2017-tt-btp-tinh-diem-chi-tieu-tiep-can-phap-luat-hoi-dong-danh-gia-tiep-can-phap-luat-357326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-619-qd-ttg-2017-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-348636.aspx


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

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.  

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

nghị UBND các huyện, thành, thị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp (qua Phòng 

PB&TDTHPL) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở NN&PTNT (Văn phòng điều phối NTM); 
- Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị; 
- GĐ Sở, PGĐ Sở (Ô. Lâm); 
- Lưu: VT, PB&TDTHPL (Va.32b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                  Vũ Thành Lâm 
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