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CÔNG BÁO/Số 129+130/Ngày 10-12-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THẠNH

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

Số: 03/2009/Qð-UBND

Vĩnh Thạnh, ngày 14 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt ñộng
Trợ giúp pháp lý của huyện Vĩnh Thạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Thông Tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tư pháp
hướng dẫn nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về Trợ giúp pháp lý;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 361/TTr-PTP ngày 12
tháng 8 năm 2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp hoạt ñộng Trợ giúp
pháp lý của huyện Vĩnh Thạnh.
ðiều 2. Giao Trưởng Phòng Tư pháp; Chi nhánh số 01 Trung tâm trợ giúp pháp lý
nhà nước thành phố Cần Thơ tại huyện Vĩnh Thạnh, các cơ quan tiến hành Tố tụng; Thủ
trưởng các Ban ngành ñoàn thể huyện có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển
khai thực hiện Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký, ñược niêm yết
công khai và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin ñại chúng theo quy ñịnh của
pháp luật.

