
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 864 /UBND-NV 

V/v tổng hợp kết quả thực hiện 

Tiêu chí số 18 về Hệ thống      

chính trị và tiếp cận pháp luật 

Đình Lập, ngày 27 tháng 9 năm 2018 

 

Kính  gửi: 
 
 

- Ban Tổ chức Huyện ủy;  

 - UBMTTQVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, 

  Hội Cựu chiến binh huyện; Huyện đoàn; 

 - Các Phòng: Tư pháp; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc. 

 

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; Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai 

đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Công văn số 127/CV-BCĐ ngày 11/9/2018 của Ban Chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây 

dựng nông thôn mới năm 2018; để có cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện Tiêu chí số 

18 về “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật”, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 

xã Bắc Xa đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 theo thời gian quy định, UBND 

huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách Tiêu chí số 18 về 

“Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật”, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hướng 

dẫn xã Bắc Xa các nội dung đánh giá về tổ chức cơ sở đảng, phân loại chính quyền 

cơ sở, đánh giá các tổ chức Hội để xã có cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định 

Tiêu chí số 18 theo quy định. 

 2. Thời gian gửi kết quả đánh giá “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” 

của xã Bắc Xa về UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ trước ngày 20/10/2018. 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện theo 

nội dung văn bản trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về 

Phòng Nội vụ theo số điện thoại 0205.3507.507 hoặc 0205.2214.468 để thống nhất 

thực hiện./. 
 

            KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                           
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice);                                                      

- Phòng Nội vụ; 

- VPĐP CTXDNTM huyện; 
- Lưu: VT. 

 

 
 

                                                                                                               Nông Minh Cát
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