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 HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 1797 /UBND-TP 

V/v đánh giá đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật đối với các xã sáp nhập 

đơn vị hành chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày  3  tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã: Tân Dân, Hòa Lạc, An Dũng, Lâm Trung 

Thủy, Thanh Bình Thịnh, Quang Vĩnh, Bùi La Nhân, Tùng Châu. 

 

 Thực hiện Công văn số 151/STP-PBGDPL ngày 04/3/2020 của Sở Tư pháp 

về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2020. Để có kết quả báo cáo Sở Tư pháp đúng thời gian quy định, UBND 

huyện yêu cầu các xã có tên trên thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Sắp xếp hồ sơ các chỉ tiêu, tiêu chí theo hướng dẫn tại Công văn số 

151/STP-PBGDPL ngày 04/3/2020 của Sở Tư pháp. Hồ sơ các tiêu chí phải được 

lập danh mục liệt kê các nội dung thực hiện, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành 

và được đánh số thứ tự cụ thể. 

 2. Xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gửi về 

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật qua Phòng Tư pháp trước ngày 30/8/2020. 

 Lưu ý: Thời gian chốt số liệu đánh giá được tính từ 01/01 đến 15/8/2020. 

 3. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị công nhận và tài liệu chứng minh phục vụ 

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thực hiện thẩm tra, đánh giá, đề nghị Chủ tịch 

UBND huyện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Lịch thẩm tra cụ thể sẽ được 

thông báo bằng văn bản. 

Trên đây là một số nội dung về đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 

các xã thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Đề nghị UBND các xã nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị 

liên hệ về UBND huyện qua Phòng Tư pháp để được hướng dẫn xử lý./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT,TP. 
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