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Số:       /TB-UBND Bồng Sơn, ngày      tháng       năm 2022 

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả phƣờng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 

 Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu, Bản tổng hợp kết quả đánh 

giá về hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại 

cơ sở năm 2022, trên địa bàn phƣờng Bồng Sơn 

 

 

- Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13, ngày 06/4/2016 của 

Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn thi hành 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 kết quả tự chấm điểm, tổng hợp kết quả đánh giá phường đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật của lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Hội đoàn thể, các công 

chức chuyên môn của phường được phân công theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu có 

liên quan; 

- Để đảm bảo thời gian và tiến độ tiếp thu, giải trình đầy đủ, khách quan ý 

kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

về Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp điểm số 

của các tiêu chí, chỉ tiêu và các vấn đề khác liên quan đến việc chấm điểm, đánh 

giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; 

- Chủ tịch UBND phường thông báo niêm yết công khai các nội dung như sau: 

1. Nội dung niêm yết 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

trên địa bàn phường Bồng Sơn. 

- Dự thảo Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

năm 2022 trên địa bàn phường. 

- Bản tổng hợp kết quả đánh giá về hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, 

giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở năm 2022, trên địa bàn phường. 

2. Địa điểm niêm yết 

- Tại trụ sở UBND phường Bồng Sơn. 

- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND phường Bồng Sơn. 

- Đài truyền thanh của UBND phường. 



3. Thời điểm và thời gian niêm yết công khai 

- 05 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo 26/12/2022 

- Từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022. 

Trong thời gian niêm yết, nếu có ý kiến phản ánh, thắc mắc về Dự thảo Báo 

cáo đánh giá kết quả phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp điểm số 

của các tiêu chí, chỉ tiêu, Bản tổng hợp kết quả đánh giá về hình thức, mô hình 

thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở năm 2022 trên địa bàn 

phường Bồng Sơn, đề nghị ghi ý kiến phản ánh gửi về UBND phường để tiếp thu ý 

kiến và chỉnh sửa nội dung báo cáo theo quy định. 

UBND phường thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, cơ quan, nhân dân 

để biết và thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp thị xã; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND phường; 

- CT và các PCT UBND phường; 

- UBMTTQVN, các đoàn thể phường;  

- Đài truyền thanh phường; 

- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Thông 
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