
ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG XUÂN HÀ     Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:          /BC-UBND        Xuân Hà, ngày         tháng        năm 2023 

 Dự thảo  

  BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Xuân Hà 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

- Thực hiện các văn bản hướng dẫn của ngành cấp trên và Kế hoạch số 

164/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND quận Thanh Khê về việc 

thực hiện công tác đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn quận Thanh Khê năm 2022, UBND phường Xuân Hà đã xây dựng Kế 

hoạch số 224/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2022 của UBND phường về triển 

khai công tác đánh giá, công nhận, xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022. 

- UBND phường giao cho Công chức Tư pháp tham mưu, phối hợp với các bộ 

phận liên quan đánh giá các chỉ tiêu của tiêu chí, sau đó họp thống nhất thông qua 

theo đúng hướng dẫn tại Điều 2 của Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 

hướng dẫn thi hành  Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu 

a) Đối với tiêu chí 1 

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu 

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 02/02 chỉ tiêu 

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu 

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 09/10 điểm 

b) Đối với tiêu chí 2 

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 06/06 chỉ tiêu 

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 06/06 chỉ tiêu 
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- Số chỉ tiêu đạt điểm 0:  0/06 chỉ tiêu 

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 30/30 điểm 

c) Đối với tiêu chí 3 

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu 

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 02/03 chỉ tiêu 

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 01/06 chỉ tiêu 

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 13,5/15 điểm 

d) Đối với tiêu chí 4 

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 20/05 chỉ tiêu 

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% điểm tối đa trở lên: 05/05 chỉ tiêu 

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu 

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm 

đ) Đối với tiêu chí 5 

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu 

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% điểm tối đa trở lên: 04/04 chỉ tiêu 

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu 

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm 

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí 

b) Tổng số điểm đạt được của các tiêu chí: 97,5/100 điểm (sau khi làm tròn) 

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ công chức là người đứng đầu cấp uỷ, 

chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền: Không có. 

d) Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và 

kết quả cuộc họp Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Xuân Hà tự đánh giá: 

Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Điều 4 của Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng 

được: 03/03 điều kiện. 

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN  
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1. Thuận lợi 

- Về cơ bản các tiêu chí được quy định cụ thể, thuận tiện cho việc tự đánh giá, 

chấm điểm các chỉ tiêu.  

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

- Biểu mẫu theo quy định mới nên việc xây dựng bảng điểm và các tiêu chí đánh 

giá của các phường gặp nhiều lúng túng. 

- Năm 2022 do đặc thù của địa phương thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, nên 

kinh phí để thực hiện cho công tác tuyên truyền, hỗ trợ kinh phí cho tổ hoà giải ở cơ sở 

là không được cấp, nên khó khăn trong việc tổ chức thực hiện. 

- Do đặc thù của địa phương có một bộ phận người dân lao động phổ thông, 

buôn bán nhỏ lẻ nên ít có điều kiện tìm hiểu pháp luật, trong khi đó công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của UBND phường chưa đến được với nhân 

dân và các đối tượng cần phổ biến. Do đó, trình độ hiểu biết pháp luật của một bộ 

phận người dân còn hạn chế. 

Mặt khác, đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên tại khu dân cư, tổ dân phố luôn 

biến động đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và 

hòa giải tại khu dân cư. 

3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục 

- Đề nghị bố trí kinh phí thực hiện công tác đánh giá phường đạt chuẩn pháp 

luật nhằm đảo bảo hoạt động tại địa phương. 

III. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

1. Mục tiêu thực hiện 

- Việc xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được công chức Tư pháp 

tham mưu, làm đầu mối tổ chức, triển khai thực hiện.  

- Thực hiện niêm yết công khai kết quả đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật công khai tại bảng tin bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. 

- Do đặc thù của địa phương có một bộ phận người dân làm nghề khai thác, 

đánh bắt hải sản xa bờ, lao động phổ thông, buôn bán nhỏ nên ít có điều kiện tìm 

hiểu pháp luật, trong khi đó công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của 

UBND phường chưa đến được với đông đảo người dân. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng 

lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng đặc thù ít có điều kiện tìm hiểu pháp luật.  
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- Phối hợp với UBMTTQVN phường củng cố, sắp xếp tổ hòa giải tại khu dân 

cư, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên pháp luật về hòa giải ở cơ 

sở. 

- Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ tại khu dân cư, tổ dân phố luôn biến động đã 

ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải tại 

khu dân cư. Trong năm tổ hoà giải khu dân cư đã hoà giải thành 01 vụ việc.  

2. Kế hoạch thực hiện 

Đã thực hiện công tác đánh giá và đề nghị công nhận phường Xuân Hà đạt 

chuẩn pháp luật năm 2022  

IV. ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP 

LUẬT 

UBND phường Xuân Hà kính đề nghị Chủ tịch UBND quận Thanh Khê thành 

phố Đà Nẵng xem xét, quyết định công nhận phường Xuân Hà đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trong năm 2022./. 

Kèm theo báo cáo này gồm có: 

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu; 

2. Bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh 

của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

3. Bản tổng hợp kết quả đánh giá về hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, 

giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở. 

Nơi nhận: 
- UBND quận; 

- Lưu: VT, TP-HT. 

                                  CHỦ TỊCH                          

                              

 

 

 

 

                                  Nguyễn Minh Tâm 

 

 

 

 

 


