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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 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 28/7/2017 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 đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 20/TTr-TP 

ngày 09/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện gồm các 

ông, bà có tên sau:  

1. Chủ tịch Hội đồng 

Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng 

Bà Đào Thị Bích Vân, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp. 

3. Các thành viên Hội đồng 

- Ông Nguyễn Thành Đô, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ông Lê Công Bình, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Công Đệ, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Nguyễn Quốc Trung, Trưởng phòng Phòng LĐ - TB&XH; 

- Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Mai Văn Trực, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ;  

- Ông Phạm Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- Ông Trần Văn Ân, Phó Trưởng Công an huyện; 



* Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia thành viên Hội đồng: 

- Ông Trần Hữu Nghị, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ông Lê Văn Mổn, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Ông Nguyễn Cảnh Cao, Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện. 

4. Thư ký Hội đồng 

Bà Đinh Thị Hoài Vân, Chuyên viên Phòng Tư pháp. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

- Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện có chức năng tư vấn, tham 

mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:  

+ Xem xét, đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

+ Trao đổi, đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp 

cận pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện các sáng 

kiến, giải pháp đó trong phạm vi địa phương.  

+ Nhiệm vụ cụ thể các Ủy viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

- Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện làm việc theo chế độ tập thể, 

quyết định theo đa số. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện công tác đánh giá việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo dự toán chi ngân sách thường 

xuyên hằng năm của cơ quan. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được 

thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 

07/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Hội đồng 

đánh giá tiếp cận pháp luật huyện. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Hội đồng đánh giá 

tiếp cận pháp luật huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Sở Tư pháp; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, C2; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Đình Tiên 
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