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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Thạch Hưng 

 

I. Khái quát đặc điểm, tình hình 

Xã Thạch hưng nằm về phía Đông cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh 3 km, 

với diện tích tự nhiên 520,65ha, có 6 thôn phan bố thành 4 vùng dân cư, có 1015 

hộ dân với 4063 nhân khẩu, hệ thống giao thông đi lại thuận tiện trong việc giao 

lưu văn hóa, phát triển kinh tế, ổn định AN – QP 

Bên cạnh những thuận lợi xã cũng gặp không ít khó khăn như nguồn nước 

đầu mặn cuối ngọt, nguồn nước hồ kẽ gỗ về không đáp ứng với điều kiện sản xuất 

nông nghiệp , dân cư ở tách biệt khó khăn trong công tác quy hoạch, nguồn lực hạn 

chế do trên địa bàn không có nhiều doanh nghiệp, các trung tâm kinh tế...thực hiện 

xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM về đích cuối năm 2017 

hết sức khó khăn. 

II.Kết quả đánh giá  dạt chẩn tiếp cận pháp luật 

1.Kết quả đạt được 

1.1Về  chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

UBND xã Thạch Hưng đã bám sát và chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; phân công cán bộ công chức trên các lĩnh 

vực lập kế hoạch, đường găng công việc đưa vào khung công tác thực hiện nhiệm 

vụ. Phân công cán bộ thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ Tư 

pháp cán bộ chỉ đạo là đồng chí bí thư đảng ủy, cán bộ phối hợp là văn phòng 

UBND 

1.2. Về đánh giá công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

a)kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật: 

-Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí 83/100 điểm; số điểm sau khi làm 

tròn 83 điểm 

-Số điểm bị trừ 17 điểm 

-Có 5/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa 

-Có 0/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt  50% tổng số điểm tối đa 



b) Đối chiếu với các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Điều kiện về tổng số điểm của từng tiêu chí: 

+Tiêu chí 1.12.5/15 điểm: đạt 

+Tiêu chí 2 đạt 25/30 điểm: đạt 

+Tiêu chí 3 đạt 20/25 điểm: đạt 

+Tiêu chí 4 đạt 9/10 điểm: đạt 

+ Tiêu chí 5 đạt 18/20 điểm: đạt 

- Điều kiện về tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của người dân khi thực 

hiện thủ tục hành chính: đạt 

- Điều kiện về cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định 

c) Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật 

và kết quả cuộc họp UBND, UBND xã Thạch Hưng tự đánh giá: Đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo quy định. 

2. Những tác động tích cực của việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp 

luật xã Thạch Hưng dạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tạo điều kiện tiếp 

cận pháp luật của người dân đối với thông tin pháp luật, giáo dục pháp luật, giải 

quyết thủ tục hành chính, đảm bảo phát huy dân chủ cơ sở, bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân, tháo gỡ kịp thời mâu thuẫn tranh chấp, vướng mắc kiến 

nghị, phản ánh trên địa bàn cấp xã 

3. Thuận lợi, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các tiêu chí 

- Các chủ trương Nghị quyết của HĐND, các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 

của UBND cấp trênđược UBNd xã cụ thể hóa qua hội nghị, hội họp từ xã đến thôn 

từ đó kịp thời triển khai thực hiện thực tế có tính khả thi 

- Các văn bản của cấp trên được tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức 

bằng các chương trình , kế hoạch tổ chức thực hiện sát đúng với tình hình của địa 

phương 

- Đi đối với việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm 

vụ cho từng cán bộ công chức trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng thực hiện có hiệu 

quả kế hoạch đề ra theo khung kế hoạch đã ban hành từ đầu năm 

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

pháp luật; cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân 

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

quyền các cấp về ý nghĩa của công tác xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp 

luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan trong việc xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, bảo đảm việc xây dựng xã đảm 



bảo 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 

Thường xuyên kiểm tra cơ sở nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu 

kém trong việc triển khai thực hiện qua đó biểu dương nhân rộng các mô hình hiệu 

quả để cơ sở hiểu rõ mục đích, ý nghĩa lợi ích của việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo quy định. 

IV. Kiến nghị đề xuất 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

Chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện tiêu chí 18.5 về tiếp cận pháp luật đảm 

bảo đúng quy định; thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy 

định 

Ban hành các văn bản chỉ đạo, biên soạn tài liệu hướng dẫn về xây dựng 

nông thôn mới trong đó có tiêu chí TCPL để phát hành đến mọi đối tượng trong đó 

chú trọng đối tượng là người dân tại cơ sở 

Chỉ đạo thực hiện việc đánh giá địa phương đạt chuẩn TCPL theo hướng dẫn 

của cấp trên 

Thực hiện việc sơ kết, tổng kết, báo cáo, đề xuất khen thưởng về công tác 

xây dựng nông thôn mới, TCPL theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Phòng Tư pháp TP 

- Lưu: VT 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG 

Về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính 

1.Tổng số lượt thủ tục hành chính đã được giải quyết và trả kết quả của năm 

trước liền kề năm đánh giá: 

2.Tổng số ý kiến: 

3.Kết quả tổng hợp: 

 

Nội dung 

Mức độ đánh giá Ghi 

chú 

Hài lòng Không hài lòng  

Số ý kiến Tỷ lệ % Số ý 

kiến 

Tỷ lệ % 

1 2 3 4 5 6 

1.Hài lòng về kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả 

1.000 100%  0%  

2.Hài lòng về cách ứng xử, 

giao tiếp, tinh thần trách 

nhiệm của công chức làm 

việc tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

1.000 100%  0%  

Kết quả trung bình về tỷ 

lệ % 

 100%  0%  

 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung 
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