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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LANG CHÁNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn 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; 

Theo hồ sơ đánh giá, Biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 

ngày 10 tháng 01 năm 2022; 

Theo đề nghị của Phòng Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 02 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND xã Tân Phúc và xã Đồng Lương tổ chức 

niêm yết công khai kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp 

luật; Văn phòng HĐND - UBND huyện chịu trách nhiệm đăng tải thông tin xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện theo 

đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phó Trưởng phòng Tư pháp, 

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND xã Tân 

Phúc và xã Đồng Lương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Sở Tư pháp (để b/c);  

- Thường trực Huyện ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tuấn 



DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /01/2022 của UBND huyện) 

 

STT 
Tên xã,  

 thị trấn 

Tổng 

điểm 

Điểm của từng tiêu chí 

Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5 

I Xã loại I 

1 Tân Phúc 92 14 28 23 9 18 

II Xã loại II  

1 Đồng Lương 83 13 26,5 22 8,2 13 
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