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Kính gửi: Các sở, ban, ngành của tỉnh 
 

Ngày 28/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

414/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018. Tại 

mẫu số 06 kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND có danh mục gồm 122 văn 

bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh cần phải sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ. Qua theo dõi, đối chiếu, đến nay, các sở, ban, ngành đã tham 

mưu cho HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đối với 73/122 

văn bản quy phạm pháp luật, còn 49/122 văn bản quy phạm pháp luật chưa 

được xử lý. 

Thực hiện Công văn số 592/UBND-NC ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc đôn đốc xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc 

UBND tỉnh phối hợp thực hiện như sau: 

1. Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2014 - 

2018 (được công bố tại Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh) và qua quá trình rà soát thường xuyên, các sở, ban, ngành khẩn 

trương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với văn bản pháp 

luật của cơ quan nhà nước cấp trên và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn 

tỉnh, trong đó quan tâm rà soát, đề lập đề nghị xây dựng văn bản để sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ 49 văn bản quy phạm pháp luật tại mẫu số 6 kèm theo 

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (có 

danh mục kèm theo Công văn này).  

2. Đối với những văn bản đã được Thường trực HĐND, UBND tỉnh đồng 

ý xây dựng, các sở, ban, ngành thực hiện tổ chức soạn thảo văn bản bảo đảm 

tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. 

 Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
  

  Nơi nhận:                KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo: 

- VP HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XDKTVBQPPL. 

        

             Vũ Quang Hưng 
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