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V/v xây dựng cấp xã đạt chuẩn      

tiếp cận pháp luật năm 2020 

Lạng Sơn, ngày      tháng  3  năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tư pháp; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 

09/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phấn đấu đạt 100% xã đăng ký về đích nông 

thôn mới năm 2020; 21 xã, thị trấn biên giới và trên 70% các xã, phường, thị 

trấn còn lại được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu 

Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau:      

1. UBND các huyện, thành phố 

a) Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ 

quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy 

định, góp phần thực hiện quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với phát triển kinh 

tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. 

b) Ban hành Kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn, phân 

công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc theo dõi chỉ 

tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật có liên quan đến phạm vi quản lý và chú trọng 

công tác phối hợp trong triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức quản lý, 

công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn, tập trung tập huấn chuyên sâu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện. 

c) Chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực 

nhiệm vụ xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật (nhất là đối với các xã, thị trấn sau 

sáp nhập, hợp nhất, các xã biên giới và các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2019) để việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được 

thực hiện đúng quy định, thực chất, phát huy đầy đủ ý nghĩa, vai trò và đạt mục 

đích đề ra, trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; kịp thời rút kinh 



 

2 

nghiệm, chấn chỉnh đối với địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa nghiêm 

túc, còn hình thức.  

d) Triển khai thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã. Phấn đấu số lượng đối tượng tham gia 

đánh giá đạt trên 15% số lượt thủ tục hành chính tại cấp xã đã được giải quyết 

và trả kết quả trong năm. Đối tượng, hình thức đánh giá thực hiện theo quy định 

tại Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ 

trưởng 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. 

đ) Sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá 

xã đạt chuẩn nông thôn mới: 

- Đối với các xã đăng ký phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020, việc 

đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được tổ chức đồng thời với đánh giá xã đạt 

chuẩn nông thôn mới. Kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt được 

trong năm tính từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đánh giá nông thôn mới và 

ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2020. 

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại, việc đánh giá thực hiện theo 

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 và Thông 

tư số  07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp. Kết quả thực hiện các 

tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt được trong năm tính từ ngày 01/01/2020 đến hết 

ngày 31/12/2020. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm làm đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh 

triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

chủ động đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ 6 tháng, kết thúc năm 

tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo yêu cầu. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ 

quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp (b/c);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ XDNTM tỉnh; 
- Văn phòng ĐP CTXD NTM tỉnh;  

- CVP, PCVP UBND tỉnh,  

   các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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