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Thực hiện Công văn số 310/UBND-NC ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Ủy ban nhân dân  huyện yêu cầu các xã, thị 
trấn  quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:      

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức và Nhân 
dân về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
nâng cao nhận thức của nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của các ban, ngành, 
trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng 
quy định, góp phần bảo đảm 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, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. 

 2. Tăng cường chỉ đạo, gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với 
trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị nhất là trong bảo đảm thi hành Hiến 
pháp và pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp 
luật; hòa giải và thực hiện dân chủ ở cơ sở.  nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác 
Tủ sách pháp luật và hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, góp phần thực hiện tốt 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. 

3. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, nhất là kinh phí cho hoạt động quản lý 
và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; có giải pháp thu hút các 
nguồn lực xã hội trong thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4. Nội dung đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục 
hành chính tại cấp xã: 

- Đối tượng tham gia đánh giá là tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ 
tục hành chính thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã và đã được trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính trong năm. 

- Số lượng đối tượng tham gia đánh giá phải đạt 15% số lượt thủ tục hành 
chính tại cấp xã đã được giải quyết và trả kết quả của năm đánh giá. 

- Về 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 Tư pháp Ban hành hướng dẫn 
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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 (Thông tư số  07/2017/TT-BTP). 

5. Sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã 
đạt chuẩn nông thôn mới: 

- Đối với xã Đề Thám đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018, 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 01/01/2018 đến thời điểm đánh giá nông thôn mới và ước thực hiện 
các chỉ tiêu, tiêu chí đến hết 31/12/2018. 

- Đối với các xã, thị trấn còn lại, việc đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá 
chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ và Thông tư số  07/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp. 

6. Giao Phòng Tư pháp làm đầu mối tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện 
triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chủ động 
đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ bảo 
đảm đúng quy định của pháp luật.  

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn  định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả 
thực hiện trong báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật gửi Phòng Tư pháp 
để tổng hợp. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để phối hợp xem 
xét, giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tư pháp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, Phó Chánh VP HĐND - UBND huyện; 
- Phòng Tư pháp; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Văn phòng điều phối XDNT mới huyện; 
- Lưu Văn thư. 
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