
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN GIA LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 QĐ-UBND    Gia Lộc, ngày           tháng 02 năm 2023
 

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kết quả 
thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ngày 10 tháng 02 
năm 2023 ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 16 xã trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 có 

trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, người dân địa 

phương mình; tiếp tục duy trì, cải tiến để phát huy tốt hơn.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
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          Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Tư pháp 

huyện; Chủ tịch UBND các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; các 

Phòng, Ban chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./.
 Nơi nhận
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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