
     UBND TỈNH CAO BẰNG 

            SỞ TƯ PHÁP 
  

   Số:      /STP-NV1 
V/v công bố kết quả đánh giá công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

             Cao Bằng, ngày     tháng 02 năm 2020 

  

Kính gửi: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

 

Căn cứ Điều 8 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. Trên cơ sở kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2019 của các huyện, thành phố, Sở Tư pháp đã tổng hợp 

danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để công bố trên Cổng thông 

tin điện tử. 

Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng trước ngày 25 tháng 02 năm 2020 

theo quy định (Gửi kèm theo công văn Thông báo về việc công bố danh sách cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Phụ lục số 01, Phụ lục số 02)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ Tư pháp (báo cáo);  

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Trung tâm Thông tin – VPUBND tỉnh;  

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp;  

- Lưu: VT, NV1. 

            KT.GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

            Mã Gia Hãnh 
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