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BÁO CÁO  

Kết quả rà soát, chấm điểm công nhận cấp xã đạt chuẩn 

 tiếp cận pháp luật năm 2021 

 
 

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. 

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang báo cáo kết quả rà soát, chấm điểm công 

nhận xã đạt chuẩn tiếp cận phát luật năm 2021, như sau:  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND 

ngày 27/02/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá tiếp cận 

pháp luật huyện hướng dẫn về đánh giá tiếp cận pháp luật đối với xã Thanh 

Tương. Tổ chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Tư pháp tổ chức; 

kiểm tra, theo dõi đánh giá, chấm điểm, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đánh giá các chỉ tiêu, 

tiêu chí tiếp cận pháp luật theo lĩnh vực được giao phụ trách. 

2. Kết quả cụ thể 

- Thực hiện đánh giá tiếp cận pháp luật đối với xã Thanh Tương để hoàn 

thành tiêu chí số 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong tiêu chí số 18 (Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật) trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới. Chỉ đạo Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện họp xét, 

đánh giá, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã 

Thanh Tương, hoàn thiện hồ sơ để ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã rà soát, tự chấm điểm các tiêu chí 

chuẩn tiếp cận pháp luật và đề nghị Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

huyện xem xét, công nhận. Kết quả thực hiện đến hết ngày 28/12/2021 như sau: 

+ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện tốt các tiêu chí tiếp cận pháp 

luật, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, phổ biến thực hiện các quy định pháp 

luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân được quan tâm thực hiện; niêm yết công khai thủ tục hành chính và tiếp 

nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cơ bản kịp thời, đúng quy định pháp luật, 

tỷ lệ người dân hài lòng, đồng tình đạt 100%; tình hình an ninh - chính trị, trật tự 

an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, trên địa bàn một số xã còn có chỉ tiêu 



 

đạt số điểm thấp như: còn xảy ra tệ nạn xã hội, ma túy, trộn cắp, cờ bạc; chưa tổ 

chức đối thoại với công dân trong giải quyết đơn kiến nghị, đề nghị, phảm ánh,... 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

một số xã chưa đảm bảo theo quy định (diện tích phòng làm việc hẹp, chưa có 

máy photocoppy...); công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối 

tượng đặc thù chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc tăng cường phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng 

các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái 

hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, giai 

đoạn 2017-2021 chưa được thường xuyên, liên tục. 

+ Tổng số 12/12 xã, thị trấn đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật theo khoản 1 Điều 6 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

(Có biểu tổng hợp kết quả tự chấm điểm cấp xã, thị trấn chi tiết kèm theo) 

3. Lựa chọn xã để chỉ đạo điểm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022 

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang lựa chọn xã Khâu Tinh để chỉ đạo điểm 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

Khâu Tinh là một xã vùng cao nằm ở phía bắc của huyện Na Hang cách 

trung huyện lỵ 75 km; tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 8.373,89 ha; dân số là 

1.729 nhân khẩu; 368 hộ với 8 dân tộc cùng chung sống đoàn kết, xã có 100% 

dân số sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí nhận thức chưa 

đồng đều. Địa bàn xã luôn ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an 

toàn xã hội; tuy nhiên điều kiện kinh tế của xã còn khó khăn, đời sống nhân dân 

gặp nhiều thiếu thốn, chất lượng và nhận thức của người dân đối với pháp luật 

còn thấp, công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế. Để khắc phục những hạn chế 

trên, thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã 

Khâu Tinh phối hợp Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội 

phổ biến, giáo dục cho người dân nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, 

bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tại địa phương; phát 

huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, chấm điểm công nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Na Hang trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;    

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- Chánh, Phó CVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, CV (TP-ĐĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Ma Quý Đôn 
 



 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ CHẤM ĐIỂM CẤP XÃ, THỊ TRẤN  
 

(Kèm theo Báo cáo số 80 /BC-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện Na Hang) 
 

 

 

STT 

 

 

Tên xã, thị trấn 

 

Tổng 

điểm 

Điểm của từng tiêu chí 

 
Kết  quả 

đánh giá 

sự hài 

lòng (%) 
Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Xã loại I 

1 Thị trấn Na Hang 100 15 30 25 10 20 100% 

2 Năng Khả 97 14 30 23 10 20 100% 

3 Sơn Phú 97 14 30 23 10 20 100% 

4 Sinh Long 89,95 11,1 28,25 21,1 9,6 20 100% 

II Xã loại II 

1 Côn Lôn 92,5 11 29,5 24 8 20 100% 

2 Yên Hoa 95 13 30 22 10 20 100% 

3 Thượng Nông 95 12 30 24 9 20 100% 

4 Thượng Giáp 90,5 15 30 25 8 20 100% 

5 Thanh Tương 94,75 12,75 30 10 22 20 100% 

6 Khâu Tinh 93,5 11,5 30 22 10 20 100% 

7 Đà Vị 86 12 26,5 17,5 10 20 100% 

III Xã loại III 

1 Hồng Thái 92 11 30 21 10 20 100% 
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