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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật   

trên địa bàn thành phố Nam Định năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật gắn với thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố xây dựng các xã nông 

thôn mới, đô thị văn minh, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã chỉ đạo phòng 

Tư pháp thành phố tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, công chức các phường, xã xây 

dựng, đánh giá xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Hướng dẫn của Bộ Tư 

pháp và Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Để triển khai kịp thời các nội dung tại Quyết 

định 619/QĐ-TTg; Thông tư số 07/TT-BTP quy định về điểm số, hướng dẫn cách 

tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng, xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, 

phòng Tư pháp thành phố Nam Định đã tham mưu UBND thành phố 03 văn bản 

chỉ đạo và tổ chức hội nghị hướng dẫn đánh giá kết quả xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận trên địa bàn Thành phố Nam Định.  

Ngày 16/12/2020 phòng Tư pháp thành phố đã có Công văn số 311/PTP đôn 

đốc các phường, xã đánh giá kết quả xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2020 để gửi Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật theo quy định. 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

 Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cơ quan thường trực của Hội đồng, 

25/25 phường, xã trên địa bàn đã tiến hành đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

(TCPL). Việc đánh giá chuẩn TCPL của các phường, xã, được thực hiện theo đúng 

quy trình, quy định của pháp luật.  

1. Kết quả thẩm tra, đánh giá hồ sơ 

UBND các phường, xã của thành phố trong năm đều đã tổ chức xây dựng 

các tiêu chí và tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí theo Hướng dẫn của Bộ Tư 

pháp, cụ thể: 



- Về tổng số điểm đánh giá, các phường xã của thành phố đều có điểm đánh 

giá chung cao, 23/25 đơn vị đạt tổng điểm trên 91%; đặc biệt kết quả đánh giá sự 

hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục 

hành chính các phường, xã của thành phố có 25/25 đơn vị đạt từ 91% trở lên. Về 

kết quả đánh giá từng tiêu chí cụ thể, các phường xã đều đạt trên 50% số điểm tối 

đa, tuy nhiên trong năm có phường Lộc Hạ có 01 cán bộ bị xử lý kỷ luật bằng hình 

thức cách chức. Phường Năng Tĩnh có nguyên cán bộ lãnh đạo và công chức 

không hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đang bị xem xét kỷ luật. 

- UBND thành phố đã chỉ đạo các phường, xã tiếp tục quan tâm xây dựng, 

hoàn thiện hơn nữa những chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt; đối với những phường, xã có 

những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt hoặc thấp cần có giải pháp khắc phục trong năm 

2021. 

- Năm 2020, UBND thành phố quyết định công nhận 23/25 phường, xã đạt 

chuẩn TCPL bằng 92%; 02 phường chưa đạt chuẩn TCPL bằng 08%. 

2.  Nhận xét, đánh giá chung 

a. Đánh giá kết quả tiếp cận pháp luật của các phường, xã. 

Việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL đã được UBND các phường, xã quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân 

chủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ở một số UBND phường, xã việc chỉ 

đạo thực hiện công tác này còn chậm, chưa kịp thời, việc thực hiện các tiêu chí về 

TCPL còn chưa đảm bảo; chưa chú trọng đến xây dựng các các tiêu chí TCPL mà 

chỉ chú trọng việc đánh giá các tiêu chí TCPL. Một số địa phương, tình hình an 

ninh trật tự trên địa bàn còn phức tạp; dân chủ ở cơ sở tại một số nơi chưa được tổ 

chức thực hiện tốt. 

Công tác chấm điểm, đánh giá tiếp cận pháp luật ở một số phường, xã còn 

mang tính hình thức, kết quả đánh giá còn chưa thực sự phản ánh đúng với tình 

hình thực tiễn của địa phương. Hầu hết các phiếu đánh giá sự hài lòng về chất 

lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính đều là đánh giá ở lĩnh vực 

Tư pháp, do cán bộ Tư pháp thực hiện. 

b. Nguyên nhân 

Cấp ủy, chính quyền một số phường, xã chưa thực sự chú trọng và hiểu rõ 

về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL; 

việc tổ chức triển khai các thiết chế pháp luật còn chủ quan, mang tính hình thức, 



chưa bám sát yêu cầu của người dân, chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân 

TCPL. Bên cạnh đó, chưa có sự phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, để có 

sự đánh giá, giải quyết một cách toàn diện, tổng thể đối với công tác xây dựng địa 

phương đạt chuẩn TCPL, nhiều địa phương còn coi đây là nhiệm vụ của công chức 

Tư pháp - Hộ tịch. Một số công chức phường, xã chưa nắm rõ được những nội 

dung cơ bản của các tiêu chí đánh giá TCPL để tham mưu xây dựng địa phương 

đạt chuẩn TCPL, do vậy việc đánh giá kết quả còn chưa chính xác. 

Một số phường, xã chưa bám sát vào hướng dẫn của Thành phố và Quyết 

định số số 619/QĐ-TTg để đánh giá nên việc đánh giá một số chỉ tiêu còn mang 

tính hình thức, chưa sát với thực tiễn. Tiêu chí đánh giá còn chung chung, chưa cụ 

thể dẫn đến không thống nhất trong chấm điểm. 

Năm 2020, là năm thứ tư triển khai xây dựng, đánh giá để công nhận xã, 

phường đạt chuẩn TCPL, trong năm qua, do tình hình dịch bệnh Covit phức tạp, 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, nên 

phần nào cũng ảnh hưởng tới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và 

công tác xây dựng đạt chuẩn TCPL nói riêng của các phường, xã trên địa bàn thành 

phố. 

2. Giải pháp khắc phục, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người 

dân trên địa bàn  

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, của cấp ủy, chính 

quyền  về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá TCPL, trên cơ sở đó xác 

định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã 

trong việc xây dựng xã, phường bảo đảm việc TCPL cho người dân gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho 

các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở... để nâng 

cao điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở. Tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp 

giữa các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành có liên quan, các thành viên của 

Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL 

của người dân tại cơ sở. 

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong 

việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ 

công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa 



phương đạt chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở. 

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị HĐND và UBND tỉnh Nam Định có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn 

kinh phí cụ thể bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, công 

tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kinh phí hỗ trợ công tác hòa 

giải ở cơ sở. Có chính sách khen thưởng đối với những xã, phường, thị trấn được 

công nhận đạt chuẩn TCPL. 

2. Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Nam Định thường xuyên tập huấn nghiệp vụ xây 

dựng, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn TCPL cho Hội đồng đánh giá TCPL thành 

phố và lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công chức đánh giá TCPL của UBND các 

phường, xã của thành phố. 

3. Đề nghị Thành ủy Nam Định tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và có 

Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, là tiêu chí đánh giá 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính 

quyền phường, xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; 

- Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Hội đồng đánh giá TCPL thành phố; 

- Website thành phố; 

- Lưu VT, NC. 
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