
 
QUYẾT ĐỊNH 

Quy đ     ề xã, phường, th  trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
___________ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
 

Đ ề       ạ     đ ề         đố  tượng áp dụng 

1. Quyết định này quy định n uy n t    t  u  h   đ  u    n  tr nh t   thủ 

tụ   trá h nh  m  ủa  á   ơ quan  tổ  hứ  tron  đánh   á   ôn  nhận xã, 

phườn   thị trấn đạt  huẩn t ếp  ận pháp luật.  

2. Quyết định này áp dụn  đố  vớ  xã  phườn   thị trấn và  á   ơ quan            

tổ  hứ   cá nhân liên quan đến đánh   á   ôn  nhận xã  phườn   thị trấn đạt 

 huẩn t ếp  ận pháp luật. 

Đ ều 2.        t   t         

1. Lấy n ười dân làm trung tâm trong vi   đánh   á   ôn  nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Bảo đảm công khai, minh bạ h  d n  hủ   há h quan   ôn   ằng,      

đún  quy định pháp luật. 

3. Vi   đánh   á   ôn  nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật g n với th c hi n nhi m vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quố  phòn   an n nh  tăn   ường dân chủ ở  ơ sở, vận động Nhân dân th c hi n 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây d ng, hoàn thi n Nhà 

nước pháp quy n xã hội chủ n hĩa.  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
__________ 

   

Số: 25/2021/QĐ-TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  GHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - T  do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021 
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     3. Tiêu chí xã, phường, thị trấ       h      ếp cận pháp luật  

1.    u  h  1:  an hành văn  ản theo thẩm quy n để tổ chức và bảo đảm 

thi hành Hiến pháp và pháp luật tr n địa bàn 

a) Chỉ t  u 1:  an hành đầy đủ  đún  quy định pháp luật  á  văn  ản quy 

phạm pháp luật đượ   ơ quan  ó thẩm quy n giao; 

b) Chỉ tiêu 2: Ban hành đún  quy định pháp luật  á  văn  ản hành chính 

có nội dung liên quan tr c tiếp đến quy n, lợi ích của tổ chức, cá nhân. 

2. Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ   ến, giáo dục pháp luật 

a) Chỉ tiêu 1: Công khai các thông tin kịp thờ    h nh xá   đầy đủ theo 

đún  quy định pháp luật v  tiếp cận thông tin và th c hi n dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn; 

b) Chỉ tiêu 2: Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác  đầy đủ 

theo đún  quy định pháp luật v  tiếp cận thông tin; 

c) Chỉ tiêu 3: Ban hành và tổ chức th c hi n kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật hàn  năm theo đún  quy định pháp luật v  phổ biến, giáo dục pháp luật; 

d) Chỉ tiêu 4: Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo 

dục pháp luật hi u quả tạ   ơ sở; 

đ) Chỉ tiêu 5: Tổ chức bồ  dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năn  phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho tuyên truy n viên pháp luật theo đún  quy định pháp 

luật v  phổ biến, giáo dục pháp luật; 

e) Chỉ tiêu 6: Bảo đảm kinh phí   ơ sở vật chất  phươn  t  n để th c hi n 

nhi m vụ phổ biến    áo dục pháp luật theo đún  quy định pháp luật v  phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

3.    u  h  3:  òa   ả  ở  ơ sở  trợ   úp pháp l  

a) Chỉ tiêu 1: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm 

vi hòa giải ở  ơ sở được hòa giải kịp thời, hi u quả theo đún  quy định pháp 

luật v  hòa giải ở  ơ sở; 

b) Chỉ tiêu 2: Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở  ơ sở theo đún  quy 

định pháp luật v  hòa giải ở  ơ sở; 

c) Chỉ tiêu 3: Thông tin, giới thi u v  trợ giúp pháp lý theo đún  quy 

định pháp luật v  trợ giúp pháp lý. 

4.    u  h  4:  h   h  n dân chủ ở xã  phường, thị trấn 

a) Chỉ tiêu 1: Tổ chứ  trao đổ   đối thoại với Nhân dân theo đún  quy 

định pháp luật v  tổ chức chính quy n địa phươn ; 
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b) Chỉ tiêu 2: Tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định tr c tiếp các nội 

dung theo đún  quy định pháp luật v  th c hi n dân chủ ở xã  phường, thị trấn; 

c) Chỉ tiêu 3: Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo 

đún  quy định pháp luật v  th c hi n dân chủ ở xã  phường, thị trấn; 

d) Chỉ tiêu 4: Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đún  

quy định pháp luật v  th c hi n dân chủ ở xã  phường, thị trấn; 

đ) Chỉ tiêu 5: Tổ chức để Nhân dân tr c tiếp hoặc thông qua Ban Thanh 

tra nh n d n   an   ám sát đầu tư  ủa cộn  đồng th c hi n giám sát các nội 

dung theo đún  quy định pháp luật v  th c hi n dân chủ ở xã  phường, thị trấn. 

5. Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết   ến n hị  phản ánh, 

 h ếu nạ   tố  áo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật t , an 

toàn xã hội 

a) Chỉ tiêu 1: Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo theo đún  quy định pháp luật v  tiếp công dân, khiếu nại, 

tố cáo; 

b) Chỉ tiêu 2: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đún  quy định 

pháp luật v  giải quyết thủ tục hành chính; 

c) Chỉ tiêu 3: Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính 

hoặc bị truy cứu trách nhi m hình s ; 

d) Chỉ t  u 4: Đạt tiêu chuẩn “An toàn v  an ninh, trật t ” theo đún  quy 

định pháp luật v  an ninh quốc gia, trật t , an toàn xã hội. 

6. Tổng số đ ểm tố  đa của các tiêu chí xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật là 100 đ ểm. Bộ  ư pháp hướng dẫn nộ  dun   đ ểm số và cách tính 

đ ểm của các tiêu chí, chỉ tiêu quy định tạ  Đ  u này. 

Đ ề     Đ ề              ậ        ường, th  trấ  đạt    ẩ  t ế   ậ  

       ật 

Xã  phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi có 

đủ  á  đ  u ki n sau đ y: 

1. Tổng số đ ểm của các tiêu chí đạt từ 80 đ ểm trở lên; 

2. Tổng số đ ểm của từng t  u  h  đạt từ 50% số đ ểm tố  đa trở lên; 

3.  ron  năm đánh   á, không có cán bộ, công chứ  là n ườ  đứn  đầu cấp 

ủy, chính quy n xã  phường, thị trấn (sau đ y  ọi chung là cấp xã) bị xử lý kỷ 

luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặ   ị truy  ứu     

trách nhi m hình s . 
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Đ ề     T     t , thủ tụ  đ                ậ        ường, th  trấ  

đạt    ẩ  t ế   ậ         ật 

1. Vi   đánh   á   ôn  nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật đượ  th   h  n hàn  năm  t nh từ n ày 01 thán  01 đến ngày 31 tháng 12 

của năm đánh   á. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã t  chấm đ ểm  đánh   á  ết quả th c hi n 

các tiêu chí, chỉ tiêu; niêm yết công khai kết quả t  chấm đ ểm  đánh   á; 

gửi hồ sơ đ  nghị công nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

đến Ủy ban nhân dân huy n, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố tr c thuộ  trun  ươn  (sau đ y  ọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp huy n) trước ngày 10 tháng 01 của năm l  n k  sau năm đánh   á. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huy n thành lập Hộ  đồn  đánh   á  huẩn tiếp 

cận pháp luật để tư vấn, thẩm định giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem 

xét, quyết định  ôn  nhận và  ôn   ố xã  phường, thị trấn đạt  huẩn t ếp  ận 

pháp luật tr n Cổng (hoặ   ran ) thôn  t n đ  n tử của cấp huy n trướ  n ày 10 

thán  02  ủa năm l  n    sau năm đánh   á. 

4. Hồ sơ đ  nghị công nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật bao gồm: 

a)  áo  áo đánh   á  ết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;  

b) Bản tổng hợp đ ểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;  

c) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của tổ chức, cá nhân v  kết 

quả t  đánh   á   hấm đ ểm các tiêu chí, chỉ tiêu (nếu có); 

d) Văn  ản đ  nghị công nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận           

pháp luật;  

đ) Cá  tà  l  u khác có liên quan (nếu có). 

5. Bộ  ư pháp hướng dẫn quy trình, biểu mẫu  tà  l  u phục vụ vi   đánh 

  á,  ôn  nhận xã  phường, thị trấn đạt  huẩn t ếp  ận pháp luật; thành phần, 

nhi m vụ, quy n hạn của Hội đồn  đánh   á  huẩn tiếp cận pháp luật. 

Đ ề     T         m của      ơ q a   tổ chức 

1. Bộ  ư pháp 

a) Chỉ đạo  hướng dẫn tổ chức th c hi n Quyết định này trong phạm 

vi cả nước; hàn  năm, tổng hợp kết quả đánh   á   ôn  nhận xã  phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 
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b) Chủ trì, phối hợp với các bộ   ơ quan n an   ộ   ơ quan thuộc Chính 

phủ   ơ quan  tổ chức có liên quan theo dõi, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo xử lý vi phạm, tháo gỡ  hó  hăn  vướng m    ho địa 

phươn  theo thẩm quy n trong vi c th c hi n Quyết định này; 

 ) Căn  ứ đ  u ki n th c tế và kết quả xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trong phạm vi cả nước, l a chọn địa phươn  để tổ chức th c 

hi n đánh   á s  hài lòng của n ười dân v  hi u quả xã  phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; 

d) Xây d n  tà  l  u  tập huấn hướng dẫn n h  p vụ đánh   á   ôn  nhận 

xã  phường, thị trấn đạt  huẩn t ếp  ận pháp luật; x y d n   quản lý, vận hành 

phần m m đánh   á   ôn  nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật trong phạm vi cả nước; 

đ) Sơ  ết, tổng kết, biểu dươn    hen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích 

xuất s   tron  đánh giá, công nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận              

pháp luật. 

2. Các bộ   ơ quan n an   ộ   ơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ 

 ư pháp theo dõ     ểm tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, 

tháo gỡ  hó  hăn  vướng m    ho địa phươn  trong vi c th c hi n các tiêu chí, 

chỉ tiêu thuộc trách nhi m và phạm vi quản lý. 

3. Đ  nghị Ủy ban trun  ươn  Mặt trận Tổ quốc Vi t Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội tổ chức giám sát vi c đánh   á   ôn  nhận xã  phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với Bộ  ư pháp theo dõi, kiểm tra, giải 

quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tháo gỡ  hó  hăn  vướng m c cho 

địa phươn  trong vi c th c hi n tiêu chí th c hi n dân chủ ở xã  phường,           

thị trấn. 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh  thành phố tr   thuộ  trun  ươn  (sau đ y 

gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

a) Chỉ đạo  hướng dẫn, tổ chức th c hi n Quyết định này tạ  địa phươn ;  

ph n  ôn   ơ quan  huy n môn làm đầu mối theo dõi, tham mưu th c hi n;           

bảo đảm kinh phí th c hi n nhi m vụ đánh   á   ôn  nhận xã  phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

b) Căn  ứ kết quả th c tế của vi   đánh   á   ôn  nhận xã  phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàn  năm   hỉ đạo các giải pháp kh c phục 

tồn tại, hạn chế, tháo gỡ  hó  hăn  vướng m c trong th c hi n các tiêu chí, 

chỉ t  u xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
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c) Xá  định rõ trách nhi m của  ơ quan  tổ chứ    á nh n tron  trường 

hợp xã  phường, thị trấn  hưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc vi   đánh   á  

công nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  hôn  đún  quy 

định pháp luật;  

d) Sơ  ết, tổng kết, biểu dươn    hen thưởng tổ chức, cá nhân có thành 

tích xuất s c tron  đánh   á   ôn  nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật tạ  địa phươn ; 

đ)  àn  năm, tổng hợp, báo cáo Bộ  ư pháp v  kết quả đánh   á           

công nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các giải pháp      

bảo đảm tính th c chất, nâng cao hi u quả  ôn  tá  đánh   á   ôn  nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhi m v  kết quả th c hi n 

các nhi m vụ được giao và tổ chức kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong th c hi n Quyết định này tại địa phươn . 

Đ ều 7           t         

1. Kinh phí th c hi n Quyết định này được bố trí trong d  toán chi ngân 

sách thườn  xuy n hàn  năm  ủa  á   ơ quan  tổ chức liên quan và cá  địa 

phươn  theo quy định pháp luật v  n  n sá h nhà nước. 

2. Hộ  đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huy n tập trung bố 

trí kinh phí hỗ trợ xã đặc bi t  hó  hăn  xã    n   ớ   xã an toàn  hu  xã đặc 

bi t  hó  hăn vùn   ã  n an  ven   ển và hả  đảo, xã thuộc các huy n nghèo 

trong triển khai th c hi n Quyết định này từ nguồn n  n sá h địa phươn  theo 

quy định pháp luật v  n  n sá h nhà nước. 

3. Khuyến khích tổ chức, doanh nghi p, cá nhân sử dụng nguồn kinh phí 

hợp pháp hỗ trợ  á  hoạt độn  l  n quan đến vi c th c hi n các tiêu chí, chỉ 

t  u xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Đ ều 8. Hi u l c thi hành 

1. Quyết định này có hi u l c từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

2. Quyết định số 619/QĐ-TTg n ày 08 thán  5 năm 2017  ủa Thủ tướng 

Chính phủ  an hành Quy định v  xây d n  xã  phường, thị trấn đạt chuẩn      

tiếp cận pháp luật hết hi u l c kể từ ngày Quyết định này có hi u l c thi hành. 

3. Vi c tổ chứ  đánh   á   ôn  nhận xã  phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2021 t ếp tục th c hi n theo Quyết định số 619/QĐ-TTg 

n ày 08 thán  5 năm 2017  ủa Thủ tướng Chính phủ. 
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4. Bộ trưởng, Thủ trưởn   ơ quan n an   ộ, Thủ trưởn   ơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và  á   ơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhi m thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
-  an    thư  run  ươn  Đản ; 

-  hủ tướn    á  Phó  hủ tướn  Ch nh phủ; 

- Cá   ộ   ơ quan n an   ộ   ơ quan thuộ  Ch nh phủ; 

-  ĐND  U ND  á  tỉnh  thành phố tr   thuộ  trun  ươn ; 

- Văn phòn   run  ươn  và  á   an  ủa Đản ; 

- Văn phòn   ổn     thư; 

- Văn phòn  Chủ tị h nướ ; 

- Hộ  đồn  D n tộ  và  á  Ủy  an  ủa Quố  hộ ; 

- Văn phòn  Quố  hộ ; 

-  òa án nh n d n tố   ao; 

- V  n   ểm sát nh n d n tố   ao; 

- K ểm toán nhà nướ ; 

- Ủy  an G ám sát tà   h nh Quố    a; 

- N  n hàn  Ch nh sá h xã hộ ; 

- Ngân hàng Phát tr ển V  t Nam; 

- Ủy  an trun  ươn  Mặt trận  ổ quố  V  t Nam; 

- Cơ quan trun  ươn   ủa  á  đoàn thể; 

- VPCP:   CN   á  PCN   rợ l        GĐ Cổn    Đ    

   á  Vụ  Cụ   đơn vị tr   thuộ   Côn   áo;  

- Lưu: V   PL (2).  

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Phạm Minh Chính 
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