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Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

Căn cứ Quyết Định 619/QĐ – TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ 

tướng chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, 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; 

Căn cứ kết quả cuộc họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật ngày  20  tháng  02  năm 2019 của UBND xã; 

UBND xã Thạch Hưng kính đề nghị UBND thành phố  Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh xem xét, quyết định công nhận UBND xã Thạch Hưng đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2019 

Hồ sơ kèm theo gồm có: 

1.Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của UBND xã Thạch Hưng. 

2.Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm. 

3.Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; 

4.Tài liệu chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm của UBND cấp xã. 
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