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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định tiêu chí chuẩn 

tiếp cận pháp luật của UBND xã Đồng Môn 

                               

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/05/2017 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 ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

và Hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

Trên cơ sở hồ sơ xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND xã Đồng 

Môn, UBND thành phố báo cáo  như sau: 
Kết quả thẩm định tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND xã Đồng 

Môn (đến ngày 04/9/2020): 

- Tiêu chí 1: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật.  

Điểm tối đa của tiêu chí là 15 điểm. 

Điểm đạt được của xã: 11 điểm. 

Nội dung trừ điểm: việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các Bộ 

Luật, Luật, các văn bản pháp luật mới chưa kịp thời, hiệu quả. 
- Tiêu chí 2: Thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền của UBND xã 

Điểm tối đa của tiêu chí là 30 điểm. 

Điểm đạt được của xã: 27 điểm 

Nội dung trừ điểm: Số lượng Phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá 

nhân chưa nhiều. 
- Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Điểm tối đa của tiêu chí là 25 điểm. 

Điểm đạt được của xã: 19 điểm. 

Nội dung trừ điểm: Tổ chức thực hiện chưa đầy đủ, chưa kịp thời, chưa 

hiệu quả các hoạt động PBGDPL; sinh hoạt ngày Pháp luật chưa thường xuyên. 

Hoạt động PBGDPL cho đối tượng đặc thù còn hạn chế. Câu lạc bộ, Tủ sách 

pháp luật chưa hoạt động hiệu quả, số lượng người tham gia đọc chưa nhiều. Hồ 

sơ thanh quyết toán chưa đảm bảo. 
- Tiêu chí 4: Hòa giải ở cơ sở 

Điểm tối đa của tiêu chí là 10 điểm. 

Điểm đạt được của xã: 7 điểm. 

Nội dung trừ điểm: Tổ chức hoạt động của các tổ hòa giải chưa thường 

xuyên, hiệu quả. Chưa hỗ trợ kinh phí cho sinh hoạt của tổ hòa giải, hỗ trợ vụ 

việc hòa giải. 
- Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Điểm tối đa của tiêu chí là 20 điểm. 

Điểm đạt được của xã: 20 điểm. 
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Tổng điểm đạt được là 84 điểm.  

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

và Hướng dẫn của Sở Tư pháp, UBND thành phố xác định xã Đồng Môn đủ điều 

kiện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Trên đây là kết quả thẩm định tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật của xã 

Đồng Môn tính đến thời điểm ngày 04/9/2020./.  
 

Nơi nhận: 
 - Sở Tư pháp; 

 - Chủ tịch, các PCTUBND thành phố; 

 - Văn phòng ĐP NTM thành phố;                                                         

 - Các TV HĐ ĐGCTCPL;                                   

 - Lưu: VT; TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Cường 
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