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Số: /QĐ-UBND Lộc Ninh, ngày /i2  thảng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

CHỦ TICH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊN Lôc NINH • »  «

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

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy định về xây dựng xẩ, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật;

Căn cứ Thông tư số 07 /2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 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 29/10/2018;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ Trĩnh số 14 TTr-PTP ngày 
30/11/2018, -ễ

Điều 1. Công nhận xã Lộc Tấn và xã Lộc Thạnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2018.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn và Chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh 
tiếp tục triển khai thực hiện có hiẹu quả Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 
08/5/2017 của Thủ tướng Chính pHủ, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 
28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của 
UBND tỉnh Bình Phước và UBND huyện Lộc Ninh về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật. Tổ chức niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở làm việc của 
UBND xã và tại các khu dân cư trên địá bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp, 
Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn, Chủ tịch ƯBND xã Lộc Thạnh và các thành viên 
Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này kể từ ngày ký./ứỊL^

QUYÊT ĐỊNH:

N oi nhận:
- Sở Tư pháp;
- TT.h u , TT. HĐND huyện;
- CT, các P.CT UBND huyện; 
■NhưĐiều 3;
- UBND xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh;
- Cổng TTĐT LJBND huyện;
- L ư u: V T ./. T -p


