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 BÁO CÁO 

Tự kiểm tra kết quả thực hiện công tác Tư pháp  

(Số liệu từ ngày 01/01/2020 đến nay) 
 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

 Xã Kỳ Phong nằm cách trung tâm huyện 8 km về phía bắc, có 4,8 km 

QL1A đi qua, có 22 cơ quan, đơn vị, trường học và các doanh nghiệp, HTX  

đóng trên địa bàn. Dân số: 2486 hộ với 8612 nhân khẩu. Xã có 10 khu dân cư 

(10 thôn) hiện nay có 6/10 đạt khu dân cư kiểu mẫu. Có 9/10 thôn đạt thôn văn 

hóa. Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn ổn định không có các vấn đề phức 

tạp bất ổn xẩy ra. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2022, xã đang tập trung cả 

hệ thống chính trị về công tác tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong 

hướng tuyến cao tốc Bắc- Nam tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trong 

hướng tuyến. Đến thời điểm hiện nay cơ bản các hộ dân đã chấp hành việc tháo 

dỡ các công trình vi phạm, nay HĐBTGPMB đang tập trung cho việc kiểm đếm 

tài sản để phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhìn chung các 

hộ dân trong hướng tuyến cơ bản đã đồng thuận.    

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

- Việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công 

tác tư pháp (báo cáo số liệu và có phụ lục kèm theo)  

+ Kế hoạch số: 04/2020, ngày 21/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ tư pháp 

năm 2020 (có phụ lục kèm theo) 

+ Kế hoạch số: 07/2020, ngày 28/01/2021 về thực hiện nhiệm vụ tư pháp 

năm 2020(có phụ lục kèm theo) 

+ Kế hoạch số: 13/2022, ngày 23/02/2020 về thực hiện nhiệm vụ tư pháp 

năm 2020(có phụ lục kèm theo) 

+ Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ở địa phương đã được 

quan tâm, chú trọng; kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị trong 

quá trình tổ chức đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Triển khai nghiêm túc 

việc tổ chức thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ 

Tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 

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 09/2021/TT- BTP, ngày 15/11/2021 

của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ- TTg của Thủ Tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng 
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cao ý thức trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, nhân dân trong thi 

hành và chấp hành pháp luật được nâng cao, thu hút các tổ chức, đoàn thể ở xã 

tham gia; tăng cường cơ chế phối hợp phân công trách nhiệm của các cơ quan, 

tổ chức, thúc đẩy, khuyến khích và thu hút sự quan tâm nhà nước và toàn xã hội 

đối với công tác này. Tạo điều kiện cho việc công khai, minh bạch các chủ 

trương, chính sách của nhà nước thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

giải thích pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện thuận 

lợi để tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật. Thông qua đánh giá địa 

phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật xã đã thấy được thực trạng tiếp cận pháp 

luật của địa phương mình để từ đó có giải pháp cải thiện các điều kiện tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ sở. 

+ Hàng năm, ngay từ đầu năm, tư pháp chủ động tham mưu cho UBND xã 

kế hoạch hoạt động  của ngành tư pháp và các văn bản hướng dẫn của trên để tổ 

chức thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, các văn 

bản chỉ đạo của các cấp bộ ngành trung ương và của địa phương đề ra. Kịp thời 

triển khai các  kế hoạch, quyết định liên quan đến hoạt động tư pháp như: tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở, kiện 

toàn tổ hòa giải ở cơ sở. 

- Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị: Lồng ghép vào các cuộc hội nghị 

chào cờ, giao bàn đầu tháng tại cơ quan để phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp 

luật cho đội ngũ cán bộ công chức xã. Các hoạt động của các tổ chức đoàn thể 

để phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật. Mỗi năm tổ chức được một cuộc 

tuyên truyền giáo dục pháp luật mời cán bộ trợ giúp pháp lý tỉnh về phổ biến 

tuyên truyền. 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Hòa giải cơ sở 

2.1. Kết quả thực hiện công tác PBGDPL  

- Nội dung tuyên truyền PBGDPL và hình thức thực hiện (nêu rõ số lượng, 

hình thức tuyên truyền PBGDPL):  

+ Lồng ghép vào các cuộc hội nghị chào cờ, giao bàn đầu tháng tại cơ quan 

để phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức xã. 

+  Phối hợp các hoạt động của các tổ chức đoàn thể để phối hợp tuyên 

truyền giáo dục pháp luật. 

+ Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn để thực 

hiện. 

+ Gắn với việc các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên hệ thống 

mạng inte nét cho đội ngũ đoàn viên thanh niên và Công đoàn cơ sở để thu hút 

đông đảo lực lượng hội viên, đoàn viên tham gia hưởng ứng đạt kết quả tốt. 

- Hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành: 
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+ Gắn với hoạt động của phong trào đoàn thể như đoàn thanh niên, Hội Phụ 

nữ, Hội CCB, Hội Nông dân xã để chuyển tải các nội dung văn bản tuyên truyền 

pháp luật đến với từng hội viên. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng mô hình, cách làm mới 

sáng tạo linh hoạt trong công tác PBGDPL. 

- Việc bố trí nguồn lực để thực hiện công tác PBGDPL: 

+ Năm 2020: 8060.000 đ 

+ Năm 2021: 7500.000 đ 

+ Năm 2022: (Chưa lập hồ sơ kinh phí) 

2.2. Kết quả thực hiện công tác hòa giải cơ sở 

- Việc kiện toàn tổ chức các tổ hòa giải: Năm 2020 đã kiện toàn lại 10 tổ 

hòa giải. 

- Thực trạng các tổ hòa giải trên địa bàn:  

+ Số tổ hòa giải: 10 tổ 

+ Số hòa giải viên: 67 ( trong đó nữ: 21; nam: 46 

- Kết quả thực hiện hòa giải cơ sở (tổng số vụ việc; số vụ việc hòa giải 

thành; số vụ việc hòa giải không thành; số vụ việc đang hòa giải). 

+ Năm 2020: Số vụ việc: 7; Hòa giải thành: 4; Chuyển đơn sang Công an 

giải quyết: 2 ( Liên quan đến TTXH ); đang giải quyết: 01. 

+ Năm 2021: Số vụ việc: 14; Hòa giải thành: 8; Hòa giải không thành: 2; 

Đang tiếp tục hòa giải: 4. 

+ Năm 2022: (tính đến 31/5): 11 vụ việc; Hòa giải thành: 5; Hòa giải không 

thành: 1; Đang tiếp tục giải quyết: 5. Giải quyết đơn thư vu việc tồn đọng năm 

trước: 4.   

- Kinh phí bố trí thực hiện công tác hòa giải cơ sở: tổng kinh phí được bố 

trí, trong đó: kinh phí hỗ trợ hoạt động hàng năm cho các tổ hòa giải: 5000.000 đ 

và kinh phí chi trả thù lao hòa giải: 360000đ. 

3. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Kết quả triển khai thực hiện theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (báo cáo kết quả năm 2020, 2021) 

+ Năm 2020: Xã Kỳ Phong được đánh giá về đích nông thôn mới.  

+ Năm 2021: Tiếp tục được công nhận xã đạt nông thôn mới. 

+ Năm 2022: Xã tập trung xây dựng để đạt xã nông thôn mới nâng cao 

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 
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+ Triển khai các kế hoạch, văn bản, hướng dẫn theo tinh thần của Quyết 

định số 25 và Thông tư 09 của Bộ Tư pháp về xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí 

tiếp cận pháp luật.  

+ Ngay từ đầu năm 2022, UBND xã đã triển khai Kế hoạch số 13/ KH- 

UBND về thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2022; 

+ Triển khai Kế hoạch số 18/KH- UBND về tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn xã năm 2022 

+ Ban hành văn bản số 05 về thực hiện Văn bản số 351/ UBND- TP, ngày 

16/3/2022 của UBND huyện về công tác hòa giải ở cơ sở và công tác kiện toàn 

Hòa giải viên đối với một số thôn có thay đổi nhân sự; 

+ Triển khai Kế hoạch số 21/ KH- UBND, ngày 21/3/2022 về công tác 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn trong quý 2/2022; 

+ Hàng tháng xây dựng các văn bản và một số chính sách có hiệu lực trong 

tháng để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức nhân ngày chào 

cờ, giao ban đầu tháng của đơn vị; 

+ Công chức tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND xã tham mưu UBND  

xã triển khai kế hoạch cải cách hành chính quý I/2022; báo cáo công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính quy I/2022 và báo cải cách hành chính quý I /2022. 

4. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, công tác thực hiện 

số hóa hộ tịch theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND 

huyện Kỳ Anh 

4.1. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 

- Tình hình quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn:  

Công tác quản lý hộ tịch được chú trọng quan tâm thực hiện theo quy định 

của Nghị định số 123/CP và Thông tư 04/TT- BTP quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/CP, ngày 15/11/2015 của chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch. 

- Tình hình đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch và các văn bản 

quy định chi tiết thi hành: (báo cáo cụ thể thể kết quả từng việc hộ tịch? Đúng 

hạn? Quá hạn?) 

+ Đăng ký khai sinh: 

* Năm 2020: 315 trường hợp; trong đó quá hạn: 31 

* Năm 2021: 808 trường hợp; trong đó quá hạn: 19 

* Năm 2022 (tính đến 31/5): 123 trường hợp; trong đó quá hạn: 7. 

+ Đăng ký kết hôn:  

* Năm 2020: 58; 

* Năm 2021: 35; 

* Năm 2022 (tính đến 31/5/2022): 31. 



6 

 

+ Đăng ký khai tử: 

* Năm 2020: 63, trong đó đăng ký lại: 3; 

* Năm 2021: 71, trong đó đăng ký lại: 16; 

* Năm 2022 ( tính đến 31/5/2022): 47, trong đó đăng ký lại: 21. 

+ Xác nhận tình trạng hôn nhân: 

* Năm 2020: 121; 

* Năm 2021: 173; 

* Năm 2022 (tính đến 31/5/2022): 83. 

+ Đăng ký giám hộ: 

* Năm 2020: 01; 

* Năm 2021: 0; 

* Năm 2022 (tính đến 31/5/2022): 3. 

+ Cải chính hộ tịch: 

* Năm 2020: 20; 

* Năm 2021: 5; 

* Năm 2022 (tính đến 31/5/2022): 5. 

+ Đăng ký nuôi con nuôi: 

* Năm 2020: 1; 

* Năm 2021: 0; 

* Năm 2022 (tính đến 31/5/2022): 0. 

- Việc lưu trữ, bảo quản các loại sổ, hồ sơ hộ tịch theo quy định 

(biểu tổng hợp kèm theo) 

4.2. Công tác thực hiện số hóa hộ tịch  

- Công tác chỉnh lý các loại sổ hộ tịch trước khi số hóa:  

- Kết quả thực hiện số hóa: 

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh 

thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống 

kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg 

ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành nhiệm vụ số hóa Sổ hộ 

tịch theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện góp 

phần hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. UBND xã đã tổ chức 

thực hiện việc số hóa hộ tịch, cập nhật Dữ liệu hộ tịch như sau: 

- Giai đoạn 1: (Từ 01/01/2016 đến 30/10/2016) 

+ Khai sinh: Tổng: 182; đã nhập 182; 

+ Khai tử: Tổng: 36; đã nhập 36; 

+ Kết hôn: Tổng 58; đã nhập: 58; 
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+ XNTTHN: Tổng: 91; đã nhập: 91; 

+ Nhận cha mẹ con: Tổng: 01; đã nhập: 01. 

- Giai đoạn 2: (Từ 01/01/2006 đến 31/12/2015) 

+ Khai sinh: Số quyển: 15; Tổng: 2436; đã nhập 2420; 

+ Khai tử: Số quyển: 10; Tổng: 428; đã nhập 427; 

+ Kết hôn: Số quyển: 10 Tổng 735; đã nhập: 731; 

+ XNTTHN: Số quyển: 05; Tổng: 398; đã nhập: 398; 

+ Nhận cha mẹ con: Tổng: 0; đã nhập: 0. 

- Giai đoạn 3: (Từ 01/01/1999 đến 31/12/2005) 

+ Khai sinh: Số quyển: 15; Tổng: 2028; đã nhập 1887; 

+ Khai tử: Số quyển: 07; Tổng: 490; đã nhập 44; 

+ Kết hôn: Số quyển: 07; Tổng 224; đã nhập: 222; 

(Các mục nhập Dữ liệu không đủ so với sổ gốc đã có giải trình nguyên 

nhân kèm theo phụ lục)  

+ Thống kê Số lượng cần số hóa (số trường hợp, số quyển); Số lượng đã 

thực hiện (có biểu báo cáo kết quả số hóa theo mẫu kèm theo- mẫu phụ lục thực 

hiện theo mẫu báo cáo số hóa phòng tư pháp đã ban hành) 

+ Đánh giá chất lượng thực hiện số hóa của đơn vị: tính chính xác của dữ 

liệu được nhập vào phần mềm; việc đính kèm file scan (tiến độ, chất lượng file 

scan). Các loại sổ hộ tịch được nhập thông tin vào phần mềm một cách chính 

xác, việc scan đính kèm file vào hệ thống hộ tịch được đảm bảo không để sai 

lệch thông tin. 

- Kinh phí bố trí thực hiện công tác số hóa sổ hộ tịch: Chưa có kinh phí. 

4.3. Công tác chứng thực 

- Tình hình thực hiện công tác chứng thực: Kiểm tra chặt chẻ các loai hồ 

sơ, tài liệu có liên quan đến chứng thực để thực hiện tổ việc chứng thực theo quy 

định. 

- Số lượng hồ sơ chứng thực theo từng loại: 

+ Năm 2020:  

* Chứng thực bản sao: 9174 bản; 

* Chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản: 861 việc;  

* Chứng thực hợp đống các loại: 282 việc. 

+ Năm 2021:  

* Chứng thực bản sao: 10220 bản; 

* Chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản: 792 việc;  

* Chứng thực hợp đống các loại: 567 việc. 

+ Năm 2022: (Số liệu đến 31/5/2022):  
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* Chứng thực bản sao:  4808 bản; 

* Chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản: 646 việc;  

* Chứng thực hợp đống các loại: 360 việc. 

- Việc lưu trữ sổ, hồ sơ chứng thực theo quy định được lưu trữ hàng năm 

tại phòng tư pháp. 

5. Công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính  

5.1. Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật 

- Việc triển khai thực hiện kịp thời các văn bản QPPL mới ban hành thuộc 

lĩnh vực, địa bàn phụ trách:  

UBND xã Kỳ Phong đã phối kết hợp với Ban chỉ đạo công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xã, và Ban công an xã tổ chức tuyên truyền 

phổ biến nội dung của Luật và các văn bản liên quan đến các tầng lớp cán bộ và 

nhân dân trong toàn xã. Cụ thể Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị 

định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thị hành Luật XLVPHC; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 

30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 111/2013/NĐ- CP ngày 

30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp  xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 của 

Chính phủ quy định  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, 

an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, 

chống bạo lực gia đình cho cán bộ chủ chốt các cấp, các nghành, địa phương 

- Việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: - So với năm 

trước việc chấp hành các quy định của Nhà nước và các văn bản của cấp trên 

của người dân rất cao, không để xảy ra tình trạng xử lý vi phạm hành chính. 

- Việc thực hiện thẩm quyền, trình tự thủ tục trong quá trình xử lý, việc 

tuân thủ thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính đúng theo quy định. 

- Việc kiểm tra, điều tra, khảo sát và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật: Phối hợp với Công an xã để nắm tình hình xử lý vi phạm hành 

chính tại xã. 

- Kết quả triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực trọng tâm. 

5.2. Công tác xử lý vi phạm hành chính 

- Số vụ việc XLVPHC: 80;  Số quyết định XPVPHC: 80; Số QĐ 

XPVPHC đã thi hành: 80 (trong đó có 3 quyết định xử phạt cảnh cáo). Số tiền 

xử lý vi phạm: 60. 500.000 đồng. 
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- Công tác báo cáo về XLVPHC hàng tháng trên địa bàn:  

- Tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC thuộc 

phạm vi, lĩnh vực địa phương quản lý. 

6. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQQPL và theo 

dõi thi hành VBQPPL. 

- Công tác xây dựng văn bản:  

- Công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản 

- Công tác góp ý văn bản 

7. Kết quả thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực tư pháp 

- Công tác tuyên truyền:  

Thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND, ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; Quyết 

định số 1929/QĐ- UBND, ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2020-2025; 

Công văn số 869/UBND- VHTT, ngày 02/7/2020 của UBND huyện về việc 

triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên dịc vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4. UBND xã đã mời phòng VHTT về tổ chức tập huấn 

cho đội ngũ cán bộ công chức. 

- Kết quả thực hiện: 

+  Kết quả thực hiện khai thác, sử dụng dịch vụ công mức độ 3 trên địa bàn 

xã như sau: 

 * Năm 2021: Lĩnh vực hộ tịch đã cập nhật được 172 hồ sơ dịch vụ công 

mức độ 3; 

 * Năm 2022 (tính đến 31/5/2022): Lĩnh vực hộ tịch đã cập nhật được 146 

hồ sơ dịch vụ công mức độ 3. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN 

NHÂN 

1. Khó khăn, vướng mắc: 

 - Việc tổ chức triển khai các thiết chế pháp luật còn chủ quan, mang tính 

hình thức, chưa bám sát yêu cầu của người dân, chưa tạo điều kiện thuận lợi để 

người dân TCPL. 

- Việc phân công thực hiện các nội dung, chỉ tiêu trong tiêu chí chuẩn tiếp 

cận phấp luật (CTCPL) còn chưa rõ ràng, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

công chức trong UBND xã để thực hiện tốt tiêu chí này.  

- Việc đánh giá một số chỉ tiêu còn mang tính hình thức, chưa sát với thực 

tiễn... 

- Chưa có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân, các tổ chức, 

doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 



10 

 

nên số lượng đạt còn thấp. Hiện nay người dân đang chủ yếu giao dịch bằng 

hình thức trực tiếp ở mức độ 1 mức độ 2. 

- Chưa quan tâm đầu tư kinh phí hộ trợ cho công tác thực hiện số hóa hộ 

tịch, cập nhật Dữ liệu hộ tịch cho đội ngũ công chức tư pháp- Hộ tịch. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

Việc quán triệt, tổ chức triển khai Quyết định số 25/QĐ-TTg; Thông tư 

09/TT- BTP và thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật cũng như triển khai các chủ trương chưa được sâu rộng, thường xuyên; 

sự phối hợp giữa các ngành trong triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật nói chung, trong đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật nói riêng còn hạn chế; kết quả đánh giá cho thấy, điều kiện bảo 

đảm cho người dân tiếp cận pháp luật ở địa phương còn hạn chế nguyên nhân do 

dịch COVD kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động tuyên truyền và tuyên truyền 

lồng ghép trong hoạt động cộng đồng.  

3. Nguyên nhân: 

 Nguyên nhân của những tồn tại trên một phần là do tiếp cận pháp luật nói 

chung, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở nói riêng là một nhiệm 

vụ mới triển khai thực hiện, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên gặp không ít khó 

khăn, công tác triển khai, đánh giá còn chậm. Sự phối hợp giữa các cơ quan, 

ban, ngành có liên quan chưa chặt chẽ. Nguồn lực ngân sách để đảm bảo thực 

hiện chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ công chức thực thi pháp luật chưa 

đảm bảo. Hiện nay Công chức Tư pháp- Hộ tịch thực hiện nhiều chức năng, 

nhiệm vụ trong đó trọng tâm là công tác hộ tịch, chứng thực phải thực hiện 

thường xuyên, liên tục nên chưa dành nhiều thời gian để tham mưu triển khai 

xây dựng và tự đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

1. Đối với huyện: 

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ tuyên 

truyền viên. 

- Tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình 

thức mở các cuộc thi trực tuyến. 

2. Đối với tỉnh 

3. Đối với Trung ương 

Nơi nhận: 
- Phòng TP huyện; 

- TTr đảng ủy- HĐND- UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ban Pháp chế HĐND xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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