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Kết quả công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 năm 2022 trên địa bàn thành phố  

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

 

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả công nhận 

xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2022, cụ thể 
như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

- Trong kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 06 văn bản 
triển khai thực hiện công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 20221. 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố xây dựng kế 

hoạch để tổ chức triển khai thực hiện và lấy phiếu ý kiến đánh giá của đại diện 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, đại diện thôn xóm, tổ dân phố trên địa 

bàn về hình thức mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ 
sở và tiến hành đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.  

- Ngày 30/11/2022, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 
4493/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chuẩn tiếp cận pháp luật 

thành phố Tuyên Quang để tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 
15/15 xã, phường trên địa bàn thành phố. 
                                                 

1 Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 11/02/2022 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Văn bản số 
437/UBND-TP ngày 01/3/2022 về gửi tài liệu hướng dẫn thực hiện Quy định về xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Văn bản số 1256/UBND-TP ngày 26/5/2022 về tổ chức thực hiện công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Văn 
bản số 1787/UBND-TP ngày 26/5/2022 về kiện toàn báo báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; 
Văn bản số 3445/UBND-TP ngày 5/10/2022 về gửi tài liệu hướng dẫn thực hiện tiêu chí Huyện đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí Tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 
thôn mới nâng cao; Văn bản số 3635/UBND-TP ngày 21/10/2022 về hướng dẫn mô hình phổ biến, 
giáo dục pháp luật, hoà giải tại cơ sở. 
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2. Triển khai thông tin, truyền thông, tập huấn 

- Cổng thông tin điển tử thành phố đã kịp thời đăng tải các văn bản 

hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật. 

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông thành phố, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh ở 
cơ sở 305 tin với 516 lần phát sóng. 

- Tổ chức cấp phát 94 quyển tài liệu về hướng dẫn nghiệp vụ về thực hiện 
quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tới các cơ quan đơn 

vị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường để tổ chức thực hiện. 

- Cử 03 công chức Phòng Tư pháp thành phố và 19 công chức Tư pháp - 

Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia lớp bồi dưỡng chuyên 
sâu nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2022 do Sở Tư pháp tổ chức trong đó có nội 

dung tập huấn về nghiệp vụ thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật. 

3. Tổ chức kiểm tra, triển khai giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc. 

Chỉ đạo Phòng Tư pháp thành phố thực hiện giao ban công tác Tư pháp 
cấp xã định kỳ hằng quý và trực tiếp kiểm tra nghiệp vụ công tác Tư pháp tại các 
đơn vị cấp xã trong đó có nội dung thực hiện quy định xã, phường đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật; kịp thời trao đổi, giải thích, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, các  
nội dung có liên quan trong việc thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và công chức 
Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn. 

4. Bố trí nguồn lực thực hiện 

Kinh phí cấp cho công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm 

chưa được cấp riêng mà được cấp chung cho công tác chi nghiệp vụ công tác xây 
dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi 

hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, đánh giá 
chuẩn tiếp cận pháp luật (tổng số 60.000.000 đồng/năm). 

5. Kết quả tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật  

Trên cơ sở hồ sơ của các xã, phường, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật thành phố đã tổ chức họp đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 
15/15 xã, phường trên địa bàn thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 công nhận các xã, 
phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022,  kết quả cụ thể như sau: 

5.1. Có 13/15 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Ủy ban nhân dân xã Tràng Đà đạt 95/100 điểm 

- Ủy ban nhân dân xã An Khang đạt 94/100 điểm 



 3 

- Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng đạt 93/100 điểm 

- Ủy ban nhân dân xã Thái Long đạt 89,5/100 điểm 

- Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành đạt 98/100 điểm 

- Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết đạt: 95,5/100 điểm 

- Ủy ban nhân dân phường Tân Hà đạt: 95/100 điểm 

- Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân đạt: 95/100 điểm 

- Ủy ban nhân dân phường Ỷ La đạt: 95/100 điểm 

- Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến đạt: 94,5/100 điểm 

- Ủy ban nhân dân phường An Tường đạt  93 /100 điểm 

- Ủy ban nhân dân phường Tân Quang đạt: 89/100 điểm 

- Ủy ban nhân dân phường Đội Cấn đạt 84/100 điểm 

                                       (có biểu chi tiết gửi kèm) 

2.2. Có 02/15 xã, phường không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (phường 

Mỹ Lâm, xã Kim Phú) theo Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 
ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về điều kiện công nhận xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (do trong năm có cán bộ, công chức là 
người đứng đầu bị xử lý kỷ luật kỷ luật trong thi hành công vụ) 

(có biểu chi tiết gửi kèm) 

3.  Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm  

Việc triển khai đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đã được cấp ủy, chính 
quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, 

bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật.   

Hầu hết các xã, phường đều nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của 

việc triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
nghiêm túc tổ chức thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

Thông qua đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các xã, 

phường đều thấy được thực trạng tiếp cận pháp luật của địa phương mình để từ 
đó có giải pháp cải thiện các điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, phường đã có những 
tác động tích cực đến việc bảo đảm điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân ở 
cơ sở.  

3.2. Tồn tại hạn chế 

- Việc kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

chưa được thực hiện thường xuyên, sâu sát. 

- Việc thống kê số liệu theo dõi kết quả đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 
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chưa khoa học; tài liệu kiểm chứng trong hồ sơ của một số xã, phường chưa đầy 
đủ, phải hướng dẫn rà soát, bổ sung lại, gây khó khăn cho công tác đánh giá. 

- Kinh phí bảo đảm cho công tác chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế. 

- Trong năm còn có phường Mỹ Lâm, xã Kim Phú không đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật do trong năm có cán bộ, công chức là người đứng đầu bị xử lý kỷ 

luật kỷ luật trong thi hành công vụ. 

3.3. Nguyên nhân 

- Đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật liên quan đến nhiều cơ 
quan, đơn vị nên cần sự phối hợp đồng bộ, tuy nhiên trên thực tế sự phối hợp, 

gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị trong rà soát, đánh giá, công nhận, xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt ở cấp xã còn chưa kịp thời, thường 

xuyên, đồng bộ. 

- Chưa phát huy tốt vai trò của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

trong tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ theo quy định. 

4. Giải pháp duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành 
phố năm 2023 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, của cấp ủy, 
chính quyền các xã, phường về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh 
giá tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm phối hợp của các 

cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường trong việc xây dựng 
xã, phường bảo đảm việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện 

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

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 
hoạt động cơ quan hành chính các cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người 

dân khi có công việc tiếp cận pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học công 
nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Tăng cường vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động 
đánh giá chuẩn tiếp cận pháp; việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người 

dân ở cơ sở cần gắn với an ninh, chính trị, an toàn xã hội; tình hình vi phạm pháp 
luật và đời sống của người dân tại cơ sở.  

Tiếp tục phát huy các tiêu chí, chỉ tiêu đã được thực hiện tốt; củng cố, kiện 

toàn các chỉ tiêu trong các tiêu chí còn sai sót để đảm bảo các hồ sơ mang tính 
khả thi, phù hợp theo quy định. 

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém 
trong việc triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức chính 

trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình 
thức, mô hình phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức và hiểu biết của cán bộ, công chức và Nhân dân về nhiệm vụ này, 
gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận với nhiệm vụ 
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chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. 

Quan tâm bố trí nguồn lực phục vụ cho công tác đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công nhận cấp xã, phường đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi (Thực hiện); 
- Thường trực Thành ủy                  (báo cáo);  
- Thường trực HĐND thành phố       
- Chủ tịch UBND thành phố 
- Các Phó Chủ tịch UBND thành phố;  
- Chánh, PCVP HĐND và UBND thành phố; 
- Chuyên viên NC; 
- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

Nông Thị Toản 
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