
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN VĂN BÀN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

   Số:         /QĐ-UBND                              Văn Bàn, ngày      tháng 9 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

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

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 
 

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

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, 

công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai; 

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 Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 

2017-2020; 

Thực hiện kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Lào 

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

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020; Công văn số 

1527/UBND-NC ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020;  

Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 360/TTr-PTP 

ngày 09 tháng 9 năm 2020, đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện Văn Bàn. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng: 

 Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật có nhiệm vụ chỉ đạo, thẩm tra, đánh giá 

kết quả tự đánh giá, chấm điểm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn; Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và thực hiện theo Quy chế hoạt 

động của Hội đồng.  

Nhiệm vụ của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.Thành viên 

Hội đồng được sử dụng bộ máy, tổ chức và phương tiện của cơ quan, đơn vị mình 

để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. 
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Phòng Tư pháp huyện là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá tiếp 

cận pháp luật huyện.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tư pháp; 

Trưởng phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 

số 531/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Bàn./.     
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh Lào Cai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; 

- Lđ UBND huyện; 

- UBMTQTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Tư pháp; 

- Cổng thông tin, điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phí Công Hoan 
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Phụ lục 

Danh sách Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Văn Bàn  
 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /9/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Văn Bàn) 

* Thường trực Hội đồng 
 

 1. Ông: Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng; 

 2. Bà: Nguyễn Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

 

* Các thành viên Hội đồng 

1. Chánh Văn  phòng HĐND & UBND huyện 

2. Trưởng phòng Nội vụ  

3. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

4. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

5. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

6. Chánh Thanh tra huyện  

7. Ông: Vũ Trường Sơn - Phó Trưởng Công an huyện  

8. Ông: Chu Hồng Hà - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

9. Ông: Vũ Thanh Nguyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện  

10. Bà : Hoàng Thị Hằng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

11. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện   

12. Bà: Lò Thị Huyền Trang - Bí thư Huyện đoàn  
 

* Thư ký Hội đồng:  Hoàng Tiến Dũng - Công chức Phòng Tư pháp. 
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