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BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

  pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn 

 

Thực hiện Công văn số 1601/STP-PBGDPL ngày 30/11/2020 của Sở Tư 

pháp tỉnh Nghệ An về việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2020 và ban hành kế hoạch xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Uỷ ban nhân dân huyện ban 

hành Quyết định số 4600/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc kiện toàn Hội đồng 

đánh giá tiếp cận pháp luật, Công văn số 1122/UBND-TP ngày 30/12/2020 về việc 

hướng dẫn, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và 

ban hành kế hoạch xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Theo 

đó, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện và phân công 

trách nhiệm cụ thể cho các công chức được giao theo dõi, phụ trách để thực hiện 

có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.  

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa việc triển khai xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp, với vai trò là cơ quan 

thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện phối hợp với các 

phòng, ban, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền Quyết định số 

619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 

07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 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 và giải quyết 

các vướng mắc liên quan đến công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật. 

3. Kết quả đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020 

 - Căn cứ vào các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật theo Thông tư số 

07/2017/TT-BTP  ngày 28/7/2017 và văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Hội 

đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của huyện đã họp để xem xét, đánh giá các xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 



2 

 

 

- Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định số 182/QĐ-UBNĐ ngày 

22/01/2021 công nhận 04/23 xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2020 (có danh sách 

kèm theo). 

4. Thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

- Thực hiện tốt các tiêu chí tiếp cận pháp luật sẽ tạo ý thức trách nhiệm cho 

cán bộ và nhân dân trong việc thi hành và chấp hành pháp luật. 

- Một số xã chưa chú trọng xây dựng các tiêu chí tiếp cận pháp luật nên việc 

tổ chức thực hiện, hoàn thiện hồ sơ còn chậm, chưa kịp thời. 

- Các ban, ngành, đoàn thể ở cấp cơ sở chưa nhận thức được vai trò của 

mình trong việc đánh giá tiếp cận pháp luật nên sự phối hợp còn chưa đồng đều, 

nhịp nhàng. 

5. Giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên trong 

việc tổ chức thực hiện hoạt động tiếp cận pháp luật. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức phù 

hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, 

cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, tác động của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn 

TCPL. 

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện, Uỷ ban nhân dân huyện kính báo Sở Tư 

pháp được biết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Phòng Tuyên truyền PBGDPL; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.  
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Thái Hùng 
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