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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

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

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/5/2017 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 28/7/2017 của 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; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 67 /TTr-PTP, ngày 

22 tháng 4 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (sau đây 

gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Vũ Đức Thiện - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Bà Hoàng Thị Len - Phó Trưởng Phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Ông Lã Tuấn Hoàn - Phó Trưởng Công an huyện - Ủy viên; 

4. Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện - Ủy viên; 

5. Lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin - Ủy viên; 

6. Lãnh đạo Thanh tra huyện - Ủy viên; 

7. Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên; 

8. Lãnh đạo Phòng Tài Chính - Kế hoạch - Ủy viên; 

9. Lãnh đạo Phòng Nội vụ - Ủy viên; 
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10. Bà Nông Ngọc Bích - Chuyên viên Phòng Tư pháp - Uỷ viên - Thư ký 

Hội đồng.  

Mời tham gia Hội đồng đánh giá: 

1. Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện - Ủy viên. 

2. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy viên. 

3. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Ủy viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện. 

Hội đồng có chức năng tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem xét, đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trao 

đổi, đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp 

luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và việc thực hiện các sáng 

kiến, giải pháp, trong phạm vi địa phương; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao. 

Hội đồng hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. 

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

số 3478/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND huyện Tràng Định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư, PTP . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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