
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /UBND-NC     Đăk Hà, ngày      tháng     năm             

V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 1723/QĐ-BTP của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về tiêu chí 

tiếp cận pháp luật trong xây 

dựng nông thôn mới và đô thị 

văn minh 

 

          

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ công văn số 1327/STP-XDKTr&PBPL ngày 07/9/2022 của Sở 

Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-

BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng 

nông thôn mới và đô thị văn minh.  

Để đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả Quyết 

định số 1723/QĐ-BTP, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây 

dựng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện; Uỷ 

ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số 

nội dung sau đây: 

1. Các ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

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

cán bộ và Nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công 

tác tham mưu đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn văn minh đô thị; đạt 

chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 

2025. Trong quá trình phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1723/QĐ-

BTP, tiếp tục kết hợp phổ biến 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, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản có liên 

quan bằng các hình thức phù hợp.  

2. Các ban, ngành, đoàn thể huyện phối Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

2.1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả và đánh giá các tiêu chí được hướng 

dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-BTP gắn với triển khai Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 

số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Phát huy đầy 

đủ ý nghĩa, vai trò và mục đích của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
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pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và chuẩn đô thị văn minh theo đúng 

Kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh(1).  

2.2. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025(2); thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị 

văn minh(3).  

2.3. Thực hiện chế độ báo cáo, biểu mẫu, thành phần hồ sơ và các điều 

kiện công nhận theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Quyết định 

số 1723/QĐ-BTP và các văn bản có liên quan. 

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

nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư 

pháp) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp, có ý kiến đề xuất 

Bộ Tư pháp nghiên cứu giải quyết (gửi kèm theo các văn bản có liên quan đến 

việc đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ xây dựng nông thông mới huyện; 

- Phòng Tư pháp;                                                   

- Lưu VT;  

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An 
 

 

 

                                                           
1 Kế hoạch số 3608/KH-UBND ngày 07/10/2021 về việc triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1531/UBND-NC ngày 20/5/2022 về việc hướng dẫn triển khai công tác 

hòa giải ở cơ sở; đánh giá,công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Công văn số 

2078/UBND-NNTN ngày 01/7/2022 về việc triển khai hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tư pháp. 
2 Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 
3 Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ  
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