
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHẢ LẠI

Số:    /TB-UBND

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

Phả Lại, ngày 22 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO 
Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả, đề nghị công nhận 

phường Phả Lại đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và dự thảo bảng tổng hợp điểm 
số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 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 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ủy ban nhân dân phường Phả Lại thông báo niêm yết công khai Dự thảo báo 
cáo đánh giá kết quả, đề nghị công nhận phường Phả Lại đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật và Dự thảo bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu. (Có văn bản kèm 
theo)

Thời gian niêm yết: 05 ngày làm việc, từ ngày 22/11/2022 đến ngày 
27/11/2022.

Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản ánh, 
kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND phường để xem xét giải quyết theo 
quy định./.
Nơi nhận:
- Đài truyền thanh phường;
- Trưởng các khu dân cư; 
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 Nguyễn Duy Lũy


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-24T07:45:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Duy Lũy<nguyenduyluy.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-24T07:48:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân phường Phả Lại<phalai.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-24T07:48:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân phường Phả Lại<phalai.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




