
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

PHÒNG TƯ PHÁP 

 

Số: 18/TP 
V/v thông báo lịch triển khai công tác  

trợ giúp pháp lý năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Xuân Trường, ngày 03 tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: - Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; 

         - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định; 

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2022, chương trình phối hợp 

giữa Phòng Tư pháp huyện Xuân Trường với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

tỉnh Nam Định và UBND các xã Xuân Đài, Xuân Trung, Xuân Thành, Xuân Ninh, 

Xuân Hòa, Xuân Kiên, Xuân Thượng và Thị trấn Xuân Trường tổ chức trợ giúp 

pháp lý với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Thông tin, giới thiệu về hoạt động trợ giúp pháp lý.  

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ 

giúp pháp lý năm 2017. 

* Thời gian 

STT Đơn vị Thời gian 

1 UBND xã Xuân Kiên Ngày 08/11/2022 (sáng thứ 3) 

2 UBND xã Xuân Hòa Ngày 08/11/2022 (chiều thứ 3) 

3 UBND xã Xuân Đài Ngày 09/11/2022 (sáng thứ 4) 

4 UBND xã Xuân Thành Ngày 09/11/2022 (chiều thứ 4) 

5 UBND xã Xuân Thượng Ngày 10/11/2022 (sáng thứ 5) 

6 UBND xã Xuân Trung Ngày 10/11/2022 (chiều thứ 5) 

7 UBND thị trấn Xuân Trường Ngày 11/11/2022 (sáng thứ 6) 

8 UBND xã Xuân Ninh Ngày 11/11/2022 (chiều thứ 6) 

* Địa điểm: Trụ sở UBND các xã, thị trấn. 

* Đối tượng:  

- Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người bị 

buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.  



 - Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: 

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt 

sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người khuyết tật; người 

từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân trong vụ 

việc bạo lực gia đình; nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của 

Luật Phòng, chống mua bán người; người nhiễm HIV. 

Phòng Tư pháp huyện Xuân Trường đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Nam Định, UBND các xã Xuân Đài, Xuân Trung, Xuân Thành, Xuân 

Ninh, Xuân Hòa, Xuân Kiên, Xuân Thượng và Thị trấn Xuân Trường phối hợp 

thực hiện để công tác trợ giúp pháp lý đạt kết quả cao./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Khắc Giáp 
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