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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc
TP. Thai BInh, ngày

2-/ tháng 4 nàm 2022

V/v huàng dn thrc hin cong tác
dánh giá, cong nhân phtr&ng, xã
dat chuân tiêp cn pháp Iut näm 2022

KInh giri:
- Các phông, dan v lien quan thuc thành
- Uy ban nhân dan phiiàng, xA.

pM;

ban nhân dan thành pM nhn duçc Cong van s 275/STP-PBGDPL
ngày 06/4/2022 cüa Sâ Tu pháp ye vic hung dan cong tác dánh giá, cong nhn
cap xã dat chuân tiêp cn pháp 1ut näm 2022. Vê vic nay, Uy ban nhân dan thành
phô yeu câu các phông, dan vj lien quan thuc thành phô, Uy ban nhân dan
phuing, xã can cü chüc näng, thim vii, thirc hin mt so ni dung sau:
1. Triên khai thc hin kjp th?i, hiu qua các nhim vii ducic giao tai Quyt
djnh s 25/2021/QED-TTg ngày 22/7/202 1 cüa Thu tuâng Chinh phü quy djnh ye
xâ, phung, thj trân dat chuân tiêp cn pháp lut; Thông tu so 09/2021/TT-BTP
ngày 15/11/2021 cña Bô trithng B Tu pháp huàng dn thi hành Quyet djnh so
25/2021/QD-TTg; Kê hoach so 124/KH-UBND ngày 23/8/2021 cüa Uy ban than
dan tinh ye vic thrc hin Quyêt djnh so 25/2021/QD-TTg; tang cuèng phô biên
Quyêt djth so 25/202 1/QD-TTg, Thông tu so 09/202 1/TT-BTP; thông tin, truyên
thông den can b, cong chirc, viên chcrc và nhân dan ye vj trI, vai trô, ni dung cüa
cong tác xay dirng cap xA dat chuân tiêp cn pháp 1ut gän vói thirc hin Chucing
trInh mic tiêu quôc gia xây dirng nông thôn mâi, khã nAng tiêp cn thông tin ye
pháp lut cho ngui dan trên dja bàn gàn vâi thirc hin Lust Tiêp cn thông tin.
2. Kim tra, rà soát, dánh giá mirc d thirc hin các tiêu chi, chi tiêu theo
quy dnh mi de có kê hoach triên khai các giãi pháp duy trI kêt qua dat chuân tiêp
cn pháp 1ut, dông thi ho trçY phung, xã khäc phic các tiêu chi con han ché hoc
chua dat chuân tiêp cn pháp 1ut; tp huân, hung dn châm diem, dánh giá, cong
nhn cap xã dt chuân tiêp cn pháp 1ut bang hInh thiic phü hgp; bô trj nguôn 1c,
kinh phi triên khai các nhim vii.
3. Phông Tu pháp và TJy ban nhân dan phu?mg, xã thc hin nghiêm tue
vic dánh giá, cong nhn xâ, phuèng dat chuân tiep cn pháp lut theo quy djnh
cüa Quyet djnh so 25/2021/QD-TTg và Thông tu sO 09/2021/TT-BTP. Trong do
luu mt sO van e sau:
3.1. Uy ban nhân dan phu?mg, xã:
- Niêm yt cOng khai dr tháo báo cáo dánh giá k& qua dat chun tip cn
pháp lut, bàn tong hcp diem so cüa các tiêu chI, chi tieu tai trii s& lam yic eüa Uy
ban nhân dan phu?rng, xà trong thOi han It nhât 05 (nàm) ngày, dang tái trên Trang
thông tin din ti (neu có) trong thai han It nhât 05 (nàm) ngày hoc thông báo tren
Dài Truyen thanh phuing, xà It nhât 03 (ba) lan trong thai han It nhât 05 (nàm) ngày.
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- Giri h so d ngh cong nhn phung, xã dat chuân tip cn pháp 1ut den
phông Tu pháp thành phô truó'c ngày 10/01/2023. DOi vói phithng, xA chua dü
diêu kin cong nhn dt chuân tiêp cn pháp 1ut thI Uy ban nhân dan phuè'ng, xä
g1ri báo cáo dánh giá kêt qua dat chuân tiêp cn phap 1ut, bàn tong hçip diem so
cüa các tiêu chI, chi tiêu truc ngày 10/01/2023 dê phông Tis pháp tong hp, 1p
danh sách phuô'ng, xã chua dat chuân tiêp cn pháp 1ut trInh Chü tch Uy ban
nhân dan thành phô. Chü tch Uy ban nhân dan thành phô xem xét, quyêt djnh
cong nhn và cong bô két qua phuông, xã dat chuân tiêp cn pháp 1ut truâc ngày
10/02/2023. Vic cong bO kêt qua thirc hin trên Cong thông tin din tir cüa thành
phô trong thai han không qua 02 (hai) ngày lam vic kê t1r ngày k quyêt djnh
cOng nhn phuèng, xã dat chuân tiêp cn pháp 1ut.
3.2. Phông Tu pháp, Hi dng dánh giá chun tip cn pháp 1ut thành ph
thrc hin nghiêm quy djnh ye diêu kin dat chuân tiêp cn cüa phung, xã:
- Tong s dim cüa các tiêu chI dat tix 80 dim tth len;
- Tng s dim cüa tmg tiêu chI dat tr 50% s dim thi da tr& len;
- Trong närn dánh giá, không có can b, cOng chüc là ngithi dng du cp
üy, chInh quyên phuxng, xã bj xfr 1 k' 1ut hành chinh do vi phm pháp 1ut trong
thi hãnh cOng vi hoc bj truy ciru trách nhim hInh sir.
4. Giao phông Tu pháp tang hqp, tham muu Uy ban nhân dan thãnh ph báo
cáo Sâ Tu pháp, Uy ban nhân dan tinh ye ket qua thi.rc hin nhim vi dánh giá,
cOng nhn phithng, xã dat chuân tiêp cn pháp 1ut cüa thành phô näm 2022 tnthc
ngày 15/02/2023.
Nhin duçic Cong van, yêu cu các don vj, dja phuong trin khai thirc hin.
Trong qua trInh thirc hin nêu phát sinh khó khän, vuàng mac yêu câu các don
vj, dja phuang phãn ánh ye UBND thành phô (qua phông Tupháp,) dé xem xét,
giãi quyêt./.,/
Noi nhçin:
-SiTiiphap;
- D/c Chü tjch UBND thành pho;
- Các D/c PCT UBND thành pho;
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