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BÁO CÁO 

 Đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật  

năm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng  

  

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính 

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

luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP Quy định về 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. Ủy ban 

nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 28/7/2017 triển 

khai, thực hiện Quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn huyện; Năm 2020 UBND huyện đã ban hành Công văn số 1282/UBND-

PTP ngày 20/8/2020 về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2020; Công văn 

số 1903a/UBND-PTP ngày 02/12/2020 về đôn đốc thực hiện công tác rà soát, đánh 

giá, chấm điểm, trình công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; 

Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 về việc thành lập Hội đồng đánh 

giá tiếp cận pháp luật gồm 13 thành viên là đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan 

đến công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

1. Các tiêu chí đánh giá 

 Trên cơ sở các tiêu chí và chỉ tiêu tiếp cận pháp luật theo quy định tại Điều 

6, Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ có 05 tiêu 

chí và 25 chỉ tiêu; căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư 

pháp quy định về 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. UBND cấp xã giao công chức Tư 

pháp - Hộ tịch làm đầu mối, tham mưu, tổ chức thực hiện; đồng thời phân công các 

công chức cấp xã theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật theo lĩnh vực 

chuyên môn phụ trách, có trách nhiệm rà soát, tự chấm điểm, gửi kết quả thực hiện 

của năm 2020 theo Điều 7 Mục 5 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

2. Quá trình rà soát, chấm điểm 

 Trên cơ sở hồ sơ các xã, thị trấn gửi đến, Hội đồng đã bám sát các quy định, 

hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp; các 

văn bản, tài liệu, số liệu là kết quả thực hiện để kiểm chứng, không ước lượng, 
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đánh giá, chấm điểm chung chung. Các tài liệu kiểm chứng thể hiện bằng danh 

mục kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận. 

3. Điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ 

 Đối với việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã để xác định điều kiện công 

nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Điểm b, Khoản 1 Điều 6 Quyết định 

619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân huyện đề nghi ̣các xã, thị 

trấn căn cứ kết quả phân loại theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

4. Việc chấm điểm các xã đề nghị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Ngày 29/9/2020, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện đã họp 

đánh giá kết quả chấm điểm đối với xã Y Tịch là xã về đích nông thôn mới trong 

năm 2020 đã được các thành viên trong Hội đồng đánh giá nhất trí 100% công 

nhận xã Y Tịch đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (Quyết định số 3875/QĐ-

UBND ngày 01/10/2020 của UBND huyện).   

Ngày 22/01/2021, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện đã họp 

đánh giá kết quả chấm điểm đối với 17/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội đồng 

đã chấm điểm theo các tiêu chí và đạt theo số điểm quy định trình Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 gồm 17/20 xã, thị trấn (Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 

của Chủ tịch UBND huyện công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 gồm: Thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng, xã Mai Sao, xã Hòa Bình, xã 

Thượng Cường, xã Chi Lăng, xã Bằng Mạc, xã Bắc Thủy, xã Quan Sơn,  xã Hữu 

Kiên, xã Bằng Hữu, xã Liên Sơn, xã Gia Lộc, xã Vân Thủy, xã Lâm Sơn, xã Nhân 

Lý, xã Vân An); Còn lại 02 xã, trong đó 01 xã (xã Vạn Linh) chưa đạt chuẩn do 

không gửi hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 01 xã (Chiến 

Thắng) chưa đạt chuẩn do có công chức vi phạm pháp luật. 

Tổng cộng trên địa bàn huyện có 18/20 xã đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong năm 2020 công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 

huyện được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chú trọng quan tâm triển khai thực 

hiện, thực sự trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu 

quả thi hành và bảo vệ pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công 

việc của cán bộ, công chức, viên chức; ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân 

được cải thiện. 

2. Hạn chế 

Còn có đơn vị xã chưa quan tâm đến việc chỉ đạo triển khai thực hiện, không 

tổ chức tự chấm điểm đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã mình, 
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không gửi hồ sơ đánh giá cho UBND huyện để xét công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các 

tiêu chí xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

mới ban hành của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp luật. Gắn công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với việc 

triển khai xây dựng nông thôn mới. 

2. Tăng cường chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

đoàn thể trên địa bàn huyện rà soát hướng dẫn các tiêu chí cụ thể đối với các xã, thị 

trấn trên địa bàn. 

3. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng giải quyết công 

việc của cán bộ, công chức về chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện xây dựng xã, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng kế hoạch công tác chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2021 trên địa bàn huyện. 

Trên đây là báo cáo đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP VPHĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PTP,ĐTH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

    

 

 

Vi Quang Trung 
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