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BÁO  CÁO 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn  

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 

 
Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 
Thực hiện 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; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp ban 
hành hướng dẫn điểm số, 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, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 
như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI  

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 
2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số số 310/UBND-NC ngày 06/4/2018 
về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2018. 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 
28/3/2018 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2018; yêu cầu UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn xây dựng kế hoạch 
khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện gắn với việc xây 
dựng các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật theo quy định. 

1.1. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ: 
 Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 9/6/2017 của UBND 
tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp và các sở, ngành có 
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liên quan xây dựng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai1 và tổ chức Hội 
nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật, tập trung quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị 
trấn về trách nhiệm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các tiêu chí, chỉ 
tiêu đánh giá, công nhận.  

1.2. Công tác kiểm tra  

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã kiểm 
tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và 
thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 tại 02 đơn vị cấp xã, 02 đơn vị cấp 
huyện và 03 Đồn Biên phòng tại 03 huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên kết hợp thanh tra, kiểm tra công tác Tư 
pháp tại các huyện với việc trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn quy trình, thủ tục thực 
hiện xây dựng và đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận cho đội ngũ cán bộ, công 
chức tại cơ sở, nhất là đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch, kịp thời giải thích, 
tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn triển khai thực hiện. 

1.3 Công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị tại UBND thành phố Lạng Sơn 
quán triệt, triển khai Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết 
định 619/QĐ-TTg) và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư 
pháp 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 (Thông tư 07/2017/TT-BTP). Các 
huyện còn lại đã lồng ghép quán triệt đến đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch tại 
các kỳ giao ban tháng, quý, 6 tháng của huyện về việc thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng cấp xã đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Tại các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cấp huyện và cấp xã, 
các Báo cáo viên pháp luật của tỉnh cũng đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến 
các nội dung cơ bản của Quyết định số 619/QĐ-TTg, Thông tư số 07/2017/TT-
BTP qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành, 
các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và người dân trong việc phối hợp thực hiện đảm bảo 
quyền được tiếp cận pháp luật của người dân.  

 2. Kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp,  kế 
hoạch và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND các huyện và thành phố đã 

                                                 
1 Công văn số 2499/STP-PBGDPL ngày 02/8/2018 về việc hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Công văn số 3711/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 09/10/2018 về việc thực 
hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;  chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Công văn số 
4772/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 19/12/2018 về việc đôn đốc thực hiện đánh giá, công nhận và báo cáo kết 
quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. 
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kịp thời xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, đội ngũ công chức 
chuyên môn của UBND huyện và các phường, xã, thị trấn đã chủ động tham mưu 
cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kết quả xây dựng, 
đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khách quan, thực chất, 
đúng trình tự, thủ tục quy định. 

 Kết quả năm 2018, có 128/226 xã, phường, thị trấn của tỉnh Lạng Sơn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đạt tỷ lệ 56,60 %, tăng 26% so với năm 
2017 (Có biểu tổng hợp kết quả kèm theo). Cụ thể: có 14/25 xã, phường, thị trấn 
Loại I đạt chuẩn, chiếm 56%; 69/128 xã, phường, thị trấn Loại II đạt chuẩn, 
chiếm 53,90%; 45/73 xã, thị trấn Loại III đạt chuẩn, chiếm 61,64%. 

Trong 128 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có 12/12 xã 
đăng ký về đích nông thôn mới và 11/21 xã, thị trấn biên giới. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, sự phối hợp 
chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể tỉnh; năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã 
kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ, cụ thể các nhiệm vụ, mục tiêu 
xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các cấp, các 
ngành, đội ngũ công chức từ tỉnh, huyện đến cấp xã đã chủ động tham mưu, đề 
xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ; các tồn tại vướng mắc qua 01 
năm triển khai thực hiện đã cơ bản được khắc phục, tỷ lệ xã đạt chuẩn tiếp cận 
năm 2018 tăng cao hơn năm 2017. 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân: 

a) Khó khăn, hạn chế:  

- Theo quy định của điểm b khoản 1 Điều 6 Quyết định số 619/QĐ-TTg 
thì để đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì trong năm đánh 
giá xã, phường, thị trấn đó phải có “Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp 
luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm 
tối đa trở lên đối với cấp xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp 
xã loại III”. Tuy nhiên, các xã Loại I của tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới nhưng phải đạt số điểm cao hơn các xã có điều kiện 
kinh tế, văn hóa xã hội tốt hơn là các xã Loại II, Loại III. Do đó cũng ảnh hưởng 
đến kết quả đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.  

- Cấp ủy, chính quyền một số huyện và xã chưa thực sự quan tâm đến nhiệm 
vụ này, cơ bản tập trung chỉ đạo xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối 
với các xã đăng ký về đích nông thôn mới; còn có huyện mới đạt tỷ lệ dưới 30% 
số xã, thị trấn (Lộc Bình, Hữu Lũng, Văn Quan).  

b) Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là:  

- Cấp ủy, chính quyền một số huyện và xã chưa tổ chức quán triệt hoặc quán 
triệt chưa sâu mục đích, ý nghĩa, nội dung quy định về xây dựng xã, phường, thị 
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trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhất là 
các thành viên tham gia đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.  

- Việc phân công cho các công chức phụ trách, theo dõi các chỉ tiêu, tiêu 
chí đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn 
được giao chưa được cụ thể. Quá trình tham mưu, thực hiện còn lúng túng, nhất 
là việc chấm điểm, thu thập tài liệu kiểm chứng. 

 IV. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2019 

 1. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, tiếp tục triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 9/6/2017 của UBND tỉnh về việc triển 
khai, thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật gắn với nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng văn 
bản hướng dẫn thực hiện đảm bảo sát hợp với quy định pháp luật và theo phân 
cấp của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 619/QĐ-TTg. 

  2. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đánh giá, làm rõ nguyên nhân, tồn 
tại hạn chế trong thực tiễn triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề ra giải 
pháp khắc phục trong năm 2019, trong đó cần quan tâm thực hiện một số nhiệm 
vụ sau: 

 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính 
quyền cơ sở; nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các 
thành viên Hội đồng đánh giá Chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện trong việc thực 
hiện nhiệm vụ trên địa bàn; 

 - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tập trung quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức 
cấp xã về trách nhiệm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các tiêu chí, chỉ 
tiêu đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

 - Phát huy vai trò của công chức Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối tham mưu 
cho Chủ tịch UBND cấp xã trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; huy động được sự vào cuộc của các cán bộ, công chức của xã 
cùng thưc hiện nhiệm vụ này. Các Tiêu chí và chỉ tiêu đều được phân công cho 
từng công chức theo dõi, kiểm tra đồng thời tổng hợp tài liệu kiểm chứng phục vụ 
cho công tác đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí. 

 UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp./. 

Nơi nhận:                                            
- Như kính gửi; 
- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng ĐPCTXDNTM tỉnh; 
- Các Sở TP, NV, NN&PTNT; 
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng danh sách các xã, phường, 
thị trấn đạt và chưa đạt Chuẩn TCPL năm 2018); 

- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: NC, TH, KGVX, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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