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Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Sơn, ngày       tháng 02  năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

 
 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN 
 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 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-TTg 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 23 xã, thị trấn thuộc huyện Kim Sơn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2021 gồm: Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung, Kim Mỹ, Lai Thành, 

Cồn Thoi, Thượng Kiệm,Văn Hải, Kim Chính, Ân Hòa, Phát Diệm, Kim Tân, 

Xuân Chính, Kim Định, Như Hòa, Chất Bình, Lưu Phương, Yên Lộc, Hùng Tiến, 

Đồng Hướng, Quang Thiện, Hồi Ninh, Bình Minh. 

Điều 2. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm duy trì các tiêu chí đã đạt và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Trưởng Phòng Tư 

pháp; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tên tại điều 1; Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Sơn 



  

 


		2022-02-09T16:40:31+0700


		2022-02-09T16:46:09+0700


		2022-02-09T17:06:01+0700


		2022-02-10T08:33:53+0700


		2022-02-10T08:33:53+0700


		2022-02-10T08:33:53+0700




