
    UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:          /SGDĐT-TTr Long An, ngày         tháng  4  năm 2022

 
 Kính gửi: 

 - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP;  
   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
  - Trưởng các phòng Sở.

 Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 
9670/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 1444/UBND-NCTCD 
ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật1, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ 
trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đến đội ngũ CB, 
CC, VC, người lao động tại đơn vị:

- Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về 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 Tư pháp về việc 
hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

- Quyết định số 9670/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Long An 
về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên 
địa bàn tỉnh Long An. 
 - Công văn số 1444/UBND-NCTCD ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Long 
An về triển khai thực hiện các quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật.

Trong đó tiếp tục quan tâm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ các 
tiêu chí, chỉ tiêu quy định đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp cùng ngành chức 
năng triển khai thực hiện, đánh giá tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật gắn 
với chức năng, nhiệm vụ được giao theo yêu cầu. 

2. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công văn này thông qua sinh 
hoạt định kỳ “Ngày pháp luật”, “Tiết Pháp luật” hoặc lồng ghép vào các hoạt động 
giáo dục phù hợp khác tại đơn vị. Tích hợp kết kết quả triển khai thực hiện nhiệm 
vụ vào báo cáo công tác phổ biến, giáo dục của đơn vị năm 2022.

1 Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2701/SGDĐT-TTr ngày 13/10/2021; Công văn số 
509/SGDĐT-TTr ngày 24/02/2022 của Sở GD&ĐT; 

V/v tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các 
quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận 

pháp luật 



3. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện thực hiện 
nội dung công văn này.

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên;
- Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT;
- UBND tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Sở Tư pháp; 
- UBND huyện, TX, TP;
- Các Phòng Sở; 
- Lưu: VT, TTr. ĐTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Dạ Thảo
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