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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ĩ OĨ  /QĐ-ƯBND Lộc Ninh, ngày 2 5 thảng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

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

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;

Xét hồ sơ đánh giá, biên bản họp của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 
ngày 24 tháng 01 năm 2018;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số: 05/TTr-PTP ngày 
24/01/2018,

Điều 1. Công nhận 11 xã, thị trấn có tên sau đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
2017 gồm:

Điều 2. Giao Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện 
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 ƯBND tỉnh Binh Phước; ƯBND huyện Lộc Ninh về xây dựng xã, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nhằm giữ vững các chỉ tiêu và tiêu chí đã đạt 
được trong những năm tiếp theo.

QUYẾT ĐỊNH:

1- Thị trân Lộc Ninh; 7- Xã Lộc An

2- Xã Lộc Hòa

3- Xã Lộc Tấn

4- Xã Lộc Hưng

5- Xã Lộc Điền

6- Xã Lộc Thịnh

8- Xã Lộc Thuận

9- Xã Lộc Thiện

10- Xã Lộc Khánh 

11 - Xã Lộc Thành



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-ƯBND, Trưởng phồng Tư pháp, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn và các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 
huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, quyết định, có hiệu lực kể từ ngày 
ký./ ,̂

Nơi nhận:
-U BND  tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT.HU, TT. HĐND huyện;
- CT, các P.CT;
- Các Ban của HĐND huyện;
-N hưĐ iều 3;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT./.1?


