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Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2022 

 

 

Cẩm Sơn là một xã miền núi đặc biệt khó khăn, nằm ở phía Nam huyện Cẩm 

Xuyên dưới chân dãy núi Trường sơn cách biển cửa Nhượng 6 km. Vùng đất bán 

sơn địa có diện tích tự nhiên 4.828,34 ha, trong đó vùng đồi bãi chiếm 3/4 diện tích. 

Dân số xã Cẩm Sơn có 5.186/1.538 hộ, phân bổ thành 3 vùng Nam Sơn, Đông Sơn 

và Tây Sơn,  có 9 đơn vị thôn. Đồi bãi xen giữa rải rác có con sông Quèn bắt nguồn 

từ dãy Trường Sơn uốn lượn qua đồi núi, làng mạc rồi đổ ra cửa Nhượng.  Đường 

quốc lộ 1A chạy băng phía Bắc xã, qua các cánh đồng sâu trũng. Nguồn đầu sông 

Quèn là hồ chứa nước Thượng Tuy cung cấp nước tưới cho đồng ruộng các xã phía 

Nam huyện Cẩm Xuyên.  

 Nhìn chung, điều kiện kinh tế - xã hội của xã nhà ổn định, tình hình an ninh, 

chính trị được giữ vững, nhân dân đoàn kết, hòa thuận, sống tốt đời đẹp đạo. Năm 

2022, Đảng ủy, chính quyền xã Cẩm Sơn phấn đấu xã giữ vững đạt chuẩn nông thôn 

mới, trong đó có mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Thuận lợi: Trong những năm qua tình hình tế ngày càng  được phát triển, đời 

sống nhân dân được ổn định.  Đặc biệt được sự quan tâm của Sở, phòng ngành cấp 

trên về việc hướng dẫn xây dựng hồ sơ tiêu chí, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, 

chính quyền và  sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành cấp xã và sự đồng thuận 

của nhân dân khi tham gia xây dựng nông thôn mới nói chung và xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật nói riêng. 

Khó khăn: Xã Cẩm Sơn trước khi quyết tâm  giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2022 là một năm dịch bệnh về covid, giá cản các mặt hang nông sản giảm,  

giá xăng dầu tang cao. Điểm xuất phát về kinh tế của xã Cẩm Sơn còn thấp so với  

các xã khác. Điều kiện kinh tế của xã Cẩm Sơn so với các xã lân cận cũng có phần 

khó khăn hơn, nguồn thu ngân sách còn hạn chế nên kinh phí phục vụ cho hoạt động 

xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa đáp ứng được hết yêu cầu, nhiệm vụ 

xây dựng xã đạt chuẩn theo Quyết định 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ 

nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khó tránh khỏi những khóa khăn. 

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

Xác định việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) là nhiệm vụ 

chính quan trọng nên ngay từ đầu năm cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ 

đạo, lãnh đạo để tổ chức triển khai các điều kiện để xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành 

Quyết định phân công cán bộ tham mưu thực hiện các tiêu chí về tiếp cận pháp luật, 

Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2022. 

      2. Về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 a) Đối với tiêu chí 1. 

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

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  690 /BC-UBND                 Cẩm Sơn, ngày 26 tháng 12 năm 2022 



 - Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên…0./02 chỉ tiêu 

 -  Số chỉ tiêu đạt điểm 0:…0./02 tiêu chí 

 - Số điểm đạt được của tiêu chí…10/10 điểm. 

 b) Đối với tiêu chí 2: 

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa 04 /06 chỉ tiêu 

 - Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên 02/06 chỉ tiêu 

 -  Số chỉ tiêu đạt điểm 0:……0…../06 tiêu chí 

 - Số điểm đạt được của tiêu chí 26/30 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 01/03 chỉ tiêu 

 -  Số chỉ tiêu đạt điểm 0:   0 /03 tiêu chí 

 - Số điểm đạt được của tiêu chí 14/15 điểm. 

         d) Đối với tiêu chí 4: 

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa…01/05 chỉ tiêu 

 - Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên……04/05 chỉ tiêu 

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

 - Số điểm đạt được của tiêu chí…17/20 điểm. 

          đ)  Đối với tiêu chí 5:  

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa…03/04 chỉ tiêu 

 - Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên…01/04 chỉ tiêu 

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

 - Số điểm đạt được của tiêu chí…24/25 điểm. 

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

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

b) Tổng số điểm đạt được của các tiêu chí…92/100 điểm ( sau khi làm tròn) 

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

quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công 

vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

  - Trong năm tại đơn vị xã Cẩm  Sơn không có cán bộ, công chức là người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong 

thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

Đáp ứng được 03/ 03 điều kiện. 

II. Những thuận lợi khó khan trong thực hiện các tiêu chí , chỉ tiêu và đánh giá 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đề xuất giải pháp khắc phục. 

1. Thuận lợi.  

 Những thuận lợi tác động của việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật: giúp 

người dân tiếp cận thông tin pháp luật dễ dàng hơn, ý thức chấp hành pháp luật của 

người dân dần được nâng cao, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững. 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm, hình thức tuyên truyền pháp 

luật đa dạng, việc tiếp cận các thông tin pháp luật đa dạng. Phát huy được tính dân 

chủ ở cơ sở. 

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

Năm 2022 là năm gặp nhiều khó khăn trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế của 

người dân, đặc biệt là dịch bệnh covid, giá cả các mặt hàng nông sản thấp, giá xăng 



dầu tang nên ảnh hưởng rất lớn đến phát triển triển kinh tế, đời song văn hóa của 

người dân việc chấp hành pháp luật của người dân đang còn hạn chế. nên đã ảnh 

hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ của địa phương nói chung và công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã nói riêng.Tuy nhiên trong quá 

trình thực hiện sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể còn chậm, chưa kịp thời, 

việc thực hiện một số tiểu tiêu chí về tiếp cận pháp luật chưa chủ động để triển 

khai thực hiện. 

3. Kiến nghị đề xuất các các giải pháp khắc phục.  

Đề nghị các cấp cần quan tâm hơn nữa trong việc tuyên truyền pháp luật cho người 

dân nói chung và đối tượng đặc thù nói riêng. 

 Cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hỗ trợ kinh phí trong việc thực hiện tiêu 

chí TCPL tại cơ sở. 

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện. 

1. Mục tiêu thực hiện.  

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền về ý nghĩa 

tác động của công tác xây dựng, đánh giá TCPL. Trên cơ sở đó xác định cụ thể trách 

nhiệm của từng ban, ngành đoàn thể, đơn vị thôn xóm trong việc TCPL cho người 

dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà. 

Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến GDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho 

các hoạt động bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, công tác phổ biến GDPL, hòa giải cơ 

sở để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, tăng cường hơn 

nữa sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng và cải thiện điều 

kiện TCPL của người dân. 

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong 

quá trình triển khai thực hiện đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ 

cán bộ, công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân. 

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem 

xét, quyết định công nhận xã Cẩm Sơn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 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 (nếu có); 

3. Tài liệu khác có liên quan (nếu có 

Trên đây là báo cáo thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2021 của xã 

Cẩm Sơn. Ủy ban nhân xã xin báo cáo UBND huyện và các Ban, ngành liên quan 

được biết để chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Các ban, ngành, đoàn thể ; 

- Lưu VP,TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Hoàng Văn Hiệp 



b) Mẫu 02: Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu 
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  Cảm Sơn, ngày 26 tháng 12 năm  2022 

                                                 BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU 

Tiêu chí, 

chỉ tiêu 
Nội dung 

Điểm số 

tối đa 

Căn cứ chấm điểm 
Điểm số 

tự chấm 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

Số liệu thực hiện 

(1) 

Tỷ lệ đạt 

được 

(2) 
  

Tiêu chí 1 

Ban hành văn bản theo thẩm 

quyền để tổ chức và bảo đảm 

thi hành Hiến pháp và pháp luật 

trên địa bàn 

10     10    

Chỉ tiêu 1 

Ban hành đầy đủ, đúng quy 

định pháp luật các văn bản quy 

phạm pháp luật được cơ quan 

có thẩm quyền giao 

3 

 Trong năm đánh giá 

không có nhiệm vụ ban 

hành VBQPPL do luật 

không giao 

  3    

  

1. Ban hành đầy đủ các văn bản 

quy phạm pháp luật được giao 

trong năm đánh giá 

1     1    

a) Ban hành đầy đủ các văn bản 

quy phạm pháp luật 
1     1    

b) Không ban hành từ 01 (một) 

văn bản quy phạm pháp luật trở 

lên 

0         

2. Ban hành đúng quy định pháp 

luật các văn bản quy phạm pháp 

luật được giao trong năm đánh giá 

2     2    

a) Ban hành đúng quy định pháp 

luật các văn bản quy phạm pháp 

luật 

2     2    

b) Ban hành từ 01 (một) văn bản 

quy phạm pháp luật trở lên trái 

pháp luật và bị cơ quan có thẩm 

quyền xử lý 

0         

Chỉ tiêu 2 

Ban hành đúng quy định pháp 

luật các văn bản hành chính có 

nội dung liên quan trực tiếp đến 

quyền, lợi ích của tổ chức, cá 

nhân (sau đây gọi chung là văn 

bản hành chính) 

Tỷ lệ % = (Tổng số văn bản hành 

chính đã ban hành đúng thẩm 

7 

- Các văn bản do HĐND, 

UBND ban hành trong 

năm 2022 

  7    



quyền, thời hạn và không bị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý do có 

nội dung trái pháp luật/Tổng số 

văn bản hành chính đã ban hành 

trong năm đánh giá) x 100 

 a) Đạt 100% 7   7    

 b) Từ 95% đến dưới 100% 6         

 c) Từ 90% đến dưới 95% 5        

 d) Từ 85% đến dưới 90% 4        

 đ) Từ 80% đến dưới 85% 3        

 e) Từ 75% đến dưới 80% 2        

 g) Từ 70% đến dưới 75% 1        

 h) Từ 50% đến dưới 70% 0,25        

 i) Dưới 50% 0     

Tiêu chí 2 
Tiếp cận thông tin, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 
30   26  

Chỉ tiêu 1 

Công khai các thông tin kịp 

thời, chính xác, đầy đủ theo 

đúng quy định pháp luật về tiếp 

cận thông tin và thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn 

6   5  

  

1. Lập, đăng tải (hoặc niêm yết) 

Danh mục thông tin phải được 

công khai, Danh mục thông tin 

công dân được tiếp cận có điều 

kiện (sau đây gọi chung là Danh 

mục thông tin) theo đúng quy định 

pháp luật 

1   1  

 

a) Lập Danh mục thông tin có đầy 

đủ các nội dung thông tin cần 

công khai và thường xuyên cập 

nhật Danh mục thông tin theo 

đúng quy định pháp luật 

0,5   0,5  

 

b) Đăng tải Danh mục thông tin 

(xã, phường, thị trấn có Cổng 

hoặc Trang thông tin điện tử) hoặc 

niêm yết Danh mục thông tin tại 

trụ sở của chính quyền cấp xã (xã, 

phường, thị trấn chưa có Cổng 

hoặc Trang thông tin điện tử) hoặc 

bằng hình thức phù hợp khác 

0,5 
Trong năm đánh giá 

không có yêu cầu cung 

cấp thông tin 

 0,5  

 

2. Công khai thông tin đúng thời 

hạn, thời điểm 

Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã 

công khai đúng thời hạn, thời 

1,5   1  



điểm/Tổng số thông tin phải được 

công khai) x 100 

 
a) Đạt 100% 1,5     

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1   1  

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 0,75     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

 

3. Công khai thông tin chính xác, 

đầy đủ 

Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã 

công khai chính xác, đầy đủ/Tổng 

số thông tin phải được công khai) 

x 100 

2   2  

 
a) Đạt 100% 2   2  

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1,5     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 1     

 
d) Từ 70 đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

 

4. Hình thức công khai thông tin 

đúng quy định pháp luật 

Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã 

công khai đúng hình thức theo 

quy định pháp luật/Tổng số thông 

tin phải được công khai) x 100 

1,5   1  

 
a) Đạt 100% 1,5     

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1   1  

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 0,75        

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 2 

Cung cấp thông tin theo yêu 

cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ 

theo đúng quy định pháp luật 

về tiếp cận thông tin 

5 

Trong năm đánh giá 

không có yêu cầu cung 

cấp thông tin 
 5  



(Trong năm đánh giá không có 

yêu cầu cung cấp thông tin được 

tính 05 điểm) 

  

1. Cung cấp thông tin theo yêu 

cầu đúng thời hạn 

Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã 

cung cấp đúng thời hạn/Tổng số 

thông tin có yêu cầu đủ điều kiện 

cung cấp) x 100 

1,5 

- Sổ theo dõi cung cấp thông 

tin theo yêu cầu của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân 

cấp xã, kèm theo Phiếu yêu 

cầu cung cấp thông tin. 

-Trong năm không có đơn 

kiến nghị, phản ánh hoặc 

biên bản tổng hợp kiến nghị, 

phản ánh của tổ chức, cá 

nhân liên quan đến việc cung 

cấp thông tin theo yêu cầu 

của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp xã . 

 1,5  

 
a) Đạt 100% 1,5     

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1   1,5  

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 0,75     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

 

2. Cung cấp thông tin theo yêu 

cầu chính xác, đầy đủ 

Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã 

cung cấp chính xác, đầy đủ/Tổng 

số thông tin có yêu cầu đủ điều 

kiện cung cấp) x 100 

2 

Trong năm đánh giá 

không có yêu cầu cung 

cấp thông tin 
 2  

 
a) Đạt 100% 2   2  

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1,5     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 1     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

 

3. Hình thức cung cấp thông tin 

đúng quy định pháp luật 

Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã 

cung cấp đúng hình thức theo quy 

định pháp luật/Tổng số thông tin 

có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp) 

x 100 

1,5   1  

 
a) Đạt 100% 1,5     



 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1   1  

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 0,75     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 3 

Ban hành và tổ chức thực hiện 

kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật hàng năm theo đúng 

quy định pháp luật về phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

8   8  

  

1. Ban hành Kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật đáp ứng yêu 

cầu về nội dung theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của cơ quan cấp trên 

2 

- Đã ban hành Kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 

2022. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân 

dân cấp xã về kết quả thực 

hiện Kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật và các văn 

bản, tài liệu triển khai các 

nhiệm vụ, hoạt động của Kế 

hoạch: Giấy mời tổ chức tập 

huấn, phổ biến văn bản pháp 

luật, các tài liệu phổ biến, 

giáo dục pháp luật được cấp 

phát. (văn bản pháp luật, tờ 

gấp, tài liệu hỏi - đáp), các tin, 

bài, lịch phát sóng trên Đài 

truyền thanh cấp xã, năm 

2022, trên trang thông tin 

điện tử của xã. 

- Văn bản giao nhiệm vụ của 

cơ quan cấp trên. 

- Tài liệu khác chứng minh 

kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ (nếu có). 

 

 2  

 

a) Ban hành Kế hoạch trong 05 

(năm) ngày kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân cấp huyện ban hành Kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

2   2  

 

b) Ban hành Kế hoạch sau 05 

(năm) ngày kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân cấp huyện ban hành Kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

1     

 

c) Không ban hành Kế hoạch 

hoặc có ban hành Kế hoạch 

nhưng không đáp ứng yêu cầu về 

nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của cơ quan cấp trên 

0     



 

2. Triển khai các nhiệm vụ theo Kế 

hoạch (trừ nội dung của chỉ tiêu 5 

của tiêu chí này): 

Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt 

động đã triển khai và hoàn thành 

trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, 

hoạt động đề ra trong Kế hoạch) x 

100 

4   4  

 
a) Đạt 100% 4   4  

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 3     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 2     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 1     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

 

3. Triển khai các nhiệm vụ phát 

sinh ngoài Kế hoạch theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của cơ quan cấp trên 

Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt 

động đã triển khai và hoàn thành 

trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, 

hoạt động phát sinh ngoài Kế 

hoạch theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của cơ quan cấp trên) x 100 

(Trong năm đánh giá không phát 

sinh nhiệm vụ ngoài Kế hoạch 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ 

quan cấp trên được tính 02 điểm) 

2 

Trong năm đánh giá không 

phát sinh nhiệm vụ giao 

ngoài kế hoạch theo sự chỉ 

đạo hướng dẩn của cấp 

trên. 

 2  

 
a) Đạt 100% 2   2  

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1,5     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 1     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 4 

Triển khai các hình thức, mô 

hình thông tin, phổ biến, giáo 

dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở 

5   3  

  

a) Có từ 02 (hai) hình thức, mô 

hình thông tin, phổ biến, giáo dục 

pháp luật hiệu quả trở lên 

5     

  

b) Có 01 (một) hình thức, mô hình 

thông tin, phổ biến, giáo dục pháp 

luật hiệu quả 

3 

- Hồ sơ triển khai mô hình, 

câu lạc pháp luật,  Văn bản, 

tài liệu triển khai các hoạt 

động thông qua hình thức, 

mô hình thông tin, phổ biến 

 3  



giáo dục pháp luật: Kế hoạch 

tổ chức, giấy mời, tin  

 

- Báo cáo kết quả đánh giá 

hình thức, mô hình thông tin, 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

hiệu quả tại cơ sở 

  

c) Không có hình thức, mô hình 

thông tin, phổ biến, giáo dục pháp 

luật hiệu quả 

0     

Chỉ tiêu 5 

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 

kiến thức, kỹ năng phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho tuyên 

truyền viên pháp luật theo đúng 

quy định pháp luật về phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Tỷ lệ % = (Tổng số tuyên truyền 

viên pháp luật được tập huấn, bồi 

dưỡng/Tổng số tuyên truyền viên 

pháp luật của cấp xã) x 100 

3   3  

  a) Đạt 100% 3 

- Kế hoạch tổ chức tập huấn, 

giấy mời hoặc thông báo 

tham dự tập huấn. 

- Tài liệu bồi dưỡng, tập 

huấn. 

- Danh sách tuyên truyền 

viên pháp luật xác nhận tham 

dự. 

- Báo cáo kết quả (độc lập 

hoặc lồng ghép) về việc tổ 

chức bồi dưỡng, tập huấn. 

 3  

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 2     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 1     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 6 

Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để thực hiện 

nhiệm vụ phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo đúng quy định 

pháp luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

3   3  

  

a) Số kinh phí được bố trí đã bảo 

đảm thực hiện 100% số nhiệm vụ 

quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của 

tiêu chí này 

3 

- Văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền có nội dung phân 

bổ, bố trí kinh phí phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

- Dự toán kinh phí chi cho 

công tác phổ biến, giáo dục 

 3  



pháp luật được Ủy ban nhân 

dân cấp xã phê duyệt. 

- Báo cáo kết quả về phân 

bổ, bố trí, sử dụng kinh phí 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

 

b) Số kinh phí được bố trí đã bảo 

đảm thực hiện từ 90% đến dưới 

100% số nhiệm vụ quy định tại 

mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này 

2     

 

c) Số kinh phí được bố trí đã bảo 

đảm thực hiện từ 80% đến dưới 

90% số nhiệm vụ quy định tại mục 

2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này 

1     

 

d) Số kinh phí được bố trí đã bảo 

đảm thực hiện từ 70% đến dưới 

80% số nhiệm vụ quy định tại mục 

2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này 

0,5     

 

đ) Số kinh phí được bố trí đã bảo 

đảm thực hiện từ 50% đến dưới 

70% số nhiệm vụ quy định tại mục 

2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này 

0,25     

 

e) Số kinh phí được bố trí đã bảo 

đảm thực hiện dưới 50% số 

nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ 

tiêu 3 của tiêu chí này 

0     

Tiêu chí 3 
Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp 

lý 
15   14  

Chỉ tiêu 1 

Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi 

phạm pháp luật thuộc phạm vi 

hòa giải ở cơ sở được hòa giải 

kịp thời, hiệu quả theo đúng 

quy định pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở (sau đây gọi chung là vụ, 

việc hòa giải) 

(Trong năm đánh giá không phát 

sinh vụ, việc hòa giải được tính 07 

điểm) 

7 

- Sổ theo dõi hoạt động hòa 

giải ở cơ sở. 

- Văn bản hòa giải thành (nếu 

có). 

- Báo cáo của Ủy ban nhân 

dân cấp xã về kết quả hoạt 

động hòa giải ở cơ sở. 

- Báo cáo của Tổ trưởng Tổ 

hòa giải về tổ chức và hoạt 

động của tổ hòa giải. 

 7  

  

1. Các vụ, việc hòa giải được tiếp 

nhận, giải quyết theo đúng quy 

định pháp luật về hòa giải ở cơ sở 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hòa 

giải đúng quy định/Tổng số vụ, 

việc đã tiếp nhận) x 100 

3,5 

Trong năn đánh giá 

không có vụ việc hòa 

giải 
 3,5  

 
a) Đạt 100% 3,5   3,5  

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 2,5     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 1,5     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     



 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

 

2. Các vụ, việc hòa giải thành 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa 

giải thành/Tổng số vụ, việc được 

thực hiện hòa giải) x 100 

3,5 

Trong năn đánh giá 

không có vụ việc hòa 

giải 

 3,5  

 
a) Đạt 100% 3,5   3,5  

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 2,5     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 1,5     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 2 

Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động 

hòa giải ở cơ sở theo đúng quy 

định pháp luật về hòa giải ở cơ 

sở 

4   4  

  

1. Có văn bản và dự toán kinh phí 

hỗ trợ hoạt động hòa giải gửi cơ 

quan có thẩm quyền cấp trên theo 

thời hạn quy định 

1 

Văn bản dự toán kinh phí 

của Ủy ban nhân dân cấp xã 

hỗ trợ hoạt động hòa giải cơ 

sở 

 1  

 

2. Tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí 

đúng mức chi theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hòa giải 

được hỗ trợ kinh phí đúng mức chi 

theo quy định/Tổng số tổ hòa giải 

trên địa bàn) x 100 

1,5   1,5  

 
a) Đạt 100% 1,5   1,5  

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 0,75     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

 

3. Hỗ trợ thù lao hòa giải viên theo 

vụ, việc đúng mức chi theo quy 

định của cơ quan có thẩm quyền 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa 

giải đã giải quyết được hỗ trợ thù 

lao cho hòa giải viên đúng mức chi 

theo quy định/Tổng số vụ, việc 

hòa giải đã giải quyết) x 100 

1,5 

- Hồ sơ, tài liệu thực hiện chi 

kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải, 

hòa giải viên. 

- Danh sách tổ hòa giải, hòa 

giải viên xác nhận được hỗ 

trợ kinh phí theo quy định. 

 1,5  



 
a) Đạt 100% 1,5     

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 0,75     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 3 

Thông tin, giới thiệu về trợ giúp 

pháp lý theo đúng quy định 

pháp luật về trợ giúp pháp lý 

Tỷ lệ % = (Tổng số người thuộc 

diện trợ giúp pháp lý là người bị 

buộc tội, bị hại, đương sự trong 

các vụ việc tham gia tố tụng được 

thông tin, giới thiệu đến Trung tâm 

để thực hiện quyền được trợ giúp 

pháp lý/Tổng số người thuộc diện 

trợ giúp pháp lý là người bị buộc 

tội, bị hại, đương sự trong các vụ, 

việc tham gia tố tụng cư trú trên 

địa bàn mà Ủy ban nhân dân cấp 

xã có được thông tin theo quy 

định) x 100 

(Trong năm không phát sinh vụ, 

việc trợ giúp pháp lý liên quan đến 

người thuộc diện trợ giúp pháp lý 

là người bị buộc tội, bị hại, đương 

sự trong các vụ việc tham gia tố 

tụng được tính 04 điểm) 

4 

- Danh sách  người thuộc 

diện trợ giúp pháp lý theo 

quy định tại Điều 7 Luật Trợ 

giúp pháp lý là người bị 

buộc tội, bị hại, đương sự 

trong các vụ việc tham gia tố 

tụng mà Ủy ban nhân dân 

cấp xã có được thông tin 

theo quy định và người 

thuộc diện trợ giúp pháp lý 

là người bị buộc tội, bị hại, 

đương sự trong các vụ việc 

tham gia tố tụng đã được 

thông tin, giới thiệu đến 

Trung tâm để thực hiện 

quyền được trợ giúp pháp 

lý.  

- Trong năm giưới thiệu 

03 công dân.  

 

 

 3  

  a) Đạt 100% 4     

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 3   3  

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 2     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 1     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Tiêu chí 4 
Thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn 
20   17  

Chỉ tiêu 1 

Tổ chức trao đổi, đối thoại với 

Nhân dân theo đúng quy định 

pháp luật về tổ chức chính 

quyền địa phương 

3 

- Kế hoạch của Ủy ban nhân 

dân xã về  tổ chức hội nghị 

trao đổi, đối thoại.  

- Giấy mời h,  thông báo về 

thời gian, địa điểm, nội dung 

của hội nghị.  

- Báo cáo hoặc biên bản về 

kết quả tổ chức hội nghị. 

 3  



  
1. Tổ chức hội nghị trao đổi, đối 

thoại với Nhân dân 
2   2  

 
a) Có tổ chức hội nghị 2   2  

 
b) Không tổ chức hội nghị 0     

 

2. Thông báo về thời gian, địa 

điểm, nội dung của hội nghị theo 

đúng quy định pháp luật 

1   1  

 
a) Thông báo đúng thời hạn, đúng 

hình thức 
1   1  

 

b) Không thông báo hoặc có thông 

báo nhưng không đúng thời hạn 

hoặc không đúng hình thức 

0     

Chỉ tiêu 2 

Tổ chức để Nhân dân bàn, 

quyết định trực tiếp các nội 

dung theo đúng quy định pháp 

luật về thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn 

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung đã 

đưa ra Nhân dân bàn, quyết định 

trực tiếp đúng hình thức, yêu cầu 

theo quy định pháp luật/Tổng số 

nội dung pháp luật quy định phải 

tổ chức để Nhân dân bàn, quyết 

định trực tiếp) x 100 

4 

- Kế hoạch của Ủy ban nhân 

dân cấp xã về thực hiện 

những nội dung Nhân dân 

bàn, quyết định trực tiếp. 

- Biên bản của thôn lấy ý kiến 

cử tri đại diện hộ gia đình về 

kết quả đã được Nhân dân 

bàn, quyết định trực tiếp.  

- Báo cáo của Ủy ban nhân 

dân cấp xã về quá trình và 

kết quả thực hiện các nội 

dung Nhân dân bàn, quyết 

định trực tiếp. 

 

 3  

  a) Đạt 100% 4     

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 3   3  

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 2     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 1     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 3 

Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu 

quyết các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện 

dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung đã 

đưa ra Nhân dân bàn, biểu quyết 

đúng hình thức, yêu cầu theo quy 

định pháp luật/Tổng số nội dung 

pháp luật quy định phải tổ chức để 

Nhân dân bàn, biểu quyết) x 100 

4 

- Kế hoạch của Ủy ban nhân 

dân  xã về thực hiện những 

nội dung Nhân dân bàn, biểu 

quyết. 

- Biên bản của thôn hợp  lấy 

ý kiến cử tri đại diện hộ gia 

đình về kết quả đã được 

Nhân dân bàn, biểu quyết. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân 

dân cấp xã về quá trình và 

kết quả thực hiện các nội 

dung Nhân dân bàn, biểu 

quyết. 

 3  



  a) Đạt 100% 4     

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 3   3  

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 2     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 1     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 4 

Tổ chức để Nhân dân tham gia 

ý kiến các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện 

dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung đã 

đưa ra Nhân dân tham gia ý kiến 

đúng hình thức, yêu cầu và thực 

hiện tổng hợp, tiếp thu, thông báo 

việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của 

Nhân dân theo quy định pháp 

luật/Tổng số nội dung pháp luật 

quy định phải tổ chức để Nhân 

dân tham gia ý kiến) x 100 

4 

- Kế hoạch của Ủy ban nhân 

dân  xã về thực hiện những 

nội dung Nhân dân bàn, biểu 

quyết. 

- Biên bản của thôn hợp  lấy 

ý kiến cử tri đại diện hộ gia 

đình về kết quả đã được 

Nhân dân bàn, biểu quyết. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân 

dân cấp xã về quá trình và 

kết quả thực hiện các nội 

dung Nhân dân bàn, biểu 

quyết. 

 3  

  a) Đạt 100% 4     

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 3   3  

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 2     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 1     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 5 

Tổ chức để Nhân dân trực tiếp 

hoặc thông qua Ban Thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát đầu tư 

của cộng đồng thực hiện giám 

sát các nội dung theo đúng quy 

định pháp luật về thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn 

5   5  

  
1. Các nội dung để Nhân dân 

giám sát 
4 

- Kế hoạch giám sát. 

- Các quyết định thành lập 

ban giám stas cộng đồng các 

công trình xây dựng trên địa 

bàn xã . 

- Báo cáo hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân, Ban 

giám sát đầu tư của cộng 

đồng. 

- Các văn bản, tài liệu được 

Ủy ban nhân dân xã cung 

cấp cho Ban Thanh tra nhân 

 4  



dân, Ban giám sát đầu tư 

của cộng đồng. 

 
a) Tổ chức giám sát từ 04 (bốn) 

nội dung trở lên 
4   4  

 
b) Tổ chức giám sát 03 (ba) nội 

dung 
3     

 
c) Tổ chức giám sát 02 (hai) nội 

dung 
2     

 
d) Tổ chức giám sát 01 (một) nội 

dung 
1     

 
đ) Không tổ chức giám sát 0     

 

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các 

thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban 

thanh tra nhân dân, Ban giám sát 

đầu tư của cộng đồng 

1 

Hồ sơ thiết kế các công trình 

xây dựng  do UBNd xã cung 

cấp cha ban giám sát công 

đồng 

 1  

Tiêu chí 5 

Tổ chức tiếp công dân, giải 

quyết kiến nghị, phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành 

chính; bảo đảm an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội 

25 

- Bố trí phòng tiếp dân về địa 

điểm tiếp công dân. 

- Nội quy tiếp công dân, lịch 

tiếp công dân. 

- Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã phân công 

cán bộ, công chức làm công 

tác tiếp công dân. 

- Sổ tiếp công dân. 

- Văn trả lời kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo của 

công dân. 

- Báo cáo kết quả về tổ chức 

tiếp công dân, giải quyết 

kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo của công dân 

 24  

Chỉ tiêu 1 

Tổ chức tiếp công dân, tiếp 

nhận, giải quyết kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng 

quy định pháp luật về tiếp công 

dân, khiếu nại, tố cáo 

7   7  

  1. Tổ chức tiếp công dân 3   3  

 
a) Có nội quy tiếp công dân 0,5   0,5  

 

b) Bố trí địa điểm, các điều kiện 

cần thiết, phân công người tiếp 

công dân; niêm yết công khai lịch 

tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã tại trụ sở 

0,5   0,5  

 

c) Thực hiện đầy đủ, đúng trách 

nhiệm tiếp công dân tại trụ sở Ủy 

ban nhân dân cấp xã (ít nhất 01 

1   1  



ngày trong 01 tuần) và tiếp công 

dân đột xuất (nếu có) 

 

d) Phối hợp, xử lý kịp thời vụ việc 

nhiều người cùng khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh về một 

nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự 

cho hoạt động tiếp công dân 

1   1  

 

2. Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, 

phản ánh 

Tỷ lệ % = (Tổng số kiến nghị, phản 

ánh được giải quyết đúng quy định 

pháp luật/Tổng số kiến nghị, phản 

ánh đủ điều kiện giải quyết đã 

được tiếp nhận) x 100 

(Trong năm đánh giá không có 

kiến nghị, phản ánh được tính 02 

điểm) 

2   2  

 
a) Đạt 100% 2   2  

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1,5     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 1     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

 

3. Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

Tỷ lệ %= (Tổng số khiếu nại, tố 

cáo được giải quyết đúng quy định 

pháp luật/Tổng số khiếu nại, tố 

cáo đủ điều kiện giải quyết đã 

được tiếp nhận) x 100 

(Trong năm đánh giá không có 

khiếu nại, tố cáo được tính 02 

điểm) 

2   2  

 
a) Đạt 100% 2   2  

 
b) Từ 90% đến dưới 100% 1,5     

 
c) Từ 80% đến dưới 90% 1     

 
d) Từ 70% đến dưới 80% 0,5     

 
đ) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
e) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 2 

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính theo đúng quy định 

pháp luật về giải quyết thủ tục 

hành chính 

7 

- - Sổ theo dõi việc giải 

quyết thủ tục hành chính 

của Ủy ban nhân dân xã  

 6  



Tỷ lệ % = (Tổng số hồ sơ thủ tục 

hành chính được giải quyết đúng 

quy định pháp luật/Tổng số hồ sơ 

thủ tục hành chính đủ điều kiện 

giải quyết đã được tiếp nhận) x 

100 

Báo cáo giải quyết thủ tục 

hành chính năm 2022 

  a) Đạt 100% 7     

 
b) Từ 95% đến dưới 100% 6   6  

 
c) Từ 90% đến dưới 95% 5     

 
d) Từ 85% đến dưới 90% 4     

 
đ) Từ 80% đến dưới 85% 3     

 
e) Từ 75% đến dưới 80% 2     

 
g) Từ 70% đến dưới 75% 1     

 
h) Từ 50% đến dưới 70% 0,25     

 
i) Dưới 50% 0     

Chỉ tiêu 3 

Không có cán bộ, công chức bị 

xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự 

5 

- Trong năm không có cán 

bô, công chức bị xử lý kỷ luật 

hành chính  hoặc truy cứu 

trách nhiệm hình sự. 

 

 5  

  

a) Không có cán bộ, công chức bị 

xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự 

5   5  

 

b) Có cán bộ, công chức bị xử lý 

kỷ luật hành chính hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự 

0     

Chỉ tiêu 4 

Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” theo đúng quy 

định pháp luật về an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội 

6     6   

  
1. Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” 
6 

Quyết định công nhận xã, 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

an ninh, trật tự”.  

  6   

  
2. Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự” 
0        

Tổng điểm (3) 100        92 
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