
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

Số:        /UBND-TP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày       tháng 12 năm 2021 

V/v đôn đốc thực hiện đánh giá, công nhận 

và báo cáo kết quả xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

 

 

Kính gửi:    

- Phòng Tư pháp; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 4796 /STP-PBGDPL&TDTHPL, ngày 09/12/2021 

của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thực hiện đánh giá, công nhận và 

báo cáo kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. UBND 

huyện đề nghị Phòng Tư pháp và UBND các xã thị trấn tiếp tục thực hiện các nội 

dung công việc sau: 

1. Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2021 theo quy định tại Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, cụ 

thể: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cuộc họp có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham dự. Trường hợp xét thấy 

đủ điều kiện quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ đề nghị công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp cấp huyện trước ngày 

05/01/2022. 

b) Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm tiến hành thẩm tra hồ sơ đề nghị 

công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật. Trong trường hợp cần 

thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã giải trình, bổ sung hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu. 

c) Căn cứ kết quả họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp 

cấp huyện dự thảo báo cáo; lập danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; danh 

sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải pháp trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trước ngày 20/01/2022. 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định công nhận cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 25/01/2022. 

đ) Phòng Tư  pháp dự thảo báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 
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địa bàn huyện trình Chủ tịch UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp trước ngày 

31/01/2022 theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn 

đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về Phòng Tư pháp (ĐT: 02053.846.231) để 

hướng dẫn, giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang TTĐT của huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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