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BÁO CÁO
Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật năm 2020
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo công tác kiểm tra,
xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2020
như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ
SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM
2020
1. Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện đảm bảo cho công tác
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
1.1. Công tác xây dựng thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ
thống hóa VBQPPL.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21/12/2019 về
kiểm tra, rà soát VBQPPL năm 2020; trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, UBND các
huyện, thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL trên
địa bàn các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành lồng ghép nội dung rà soát
VBQPPL trong kế hoạch công tác pháp chế.
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 về
danh mục Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung
được Luật giao; Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 phê duyệt 05
nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Sở Tư
pháp năm 2020 (trong đó: Công tác tham mưu thực hiện Luật Ban hành
VBQPPL (sửa đổi); nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định dự thảo VBQPPL
của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Công tác tham mưu thực hiện cải cách thể chế
được xác định là nhiệm vụ trọng tâm).
Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Ban hành VBQPPL, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch
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số 158/KH-UBND ngày 15/9/2020 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Ban hành VBQPPL. 11/11 huyện, thành phố đã ban hành Kế
hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành
VBQPPL trên địa bàn các huyện, thành phố. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tổ
chức hội nghị cấp tỉnh triển khai thi hành Luật gồm 140 đại biểu đại diện cho
các Ban của HĐND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo,
công chức tham mưu công tác xây dựng VBQPPL, pháp chế các sở, ban,
ngành tỉnh; HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Phòng Tư pháp, Nội vụ,
Tài chính -Kế hoạch các huyện, thành phố (vào ngày 27/10/2020). Trong quý IV
năm 2020, cấp huyện đã lồng ghép tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL.
Thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về
tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính
trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm
2010, định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch
số 213/KH-UBND ngày 20/11/2020 về thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày
29/7/2020 của Bộ Chính trị.
Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và
tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số
35/KH-UBND ngày 01/02/2021 thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày
11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội
dung của Chỉ thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1.2. Về tổ chức bộ máy biên chế, cộng tác viên; kinh phí
* Về tổ chức bộ máy biên chế, cộng tác viên:
- Cấp tỉnh:
+ Công chức Tư pháp: Sở Tư pháp có Phòng Xây dựng và Kiểm tra
VBQPPL được bố trí 05 công chức (01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và
03 chuyên viên, trong đó 02 công chức được giao kiêm nhiệm công tác kiểm
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL).
+ Đội ngũ cán bộ pháp chế các sở, ngành: Các cơ quan chuyên môn giao
Văn phòng hoặc Thanh tra tham mưu thực hiện công tác pháp chế. Đội ngũ
người làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và
doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý là 37 người, trong đó 4 người là
cán bộ chuyên trách (Sở: Công thương; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Văn
hóa, Thể thao và Du lịch), 33 người kiêm nhiệm công tác pháp chế.
+ Đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
cấp tỉnh gồm 34 Cộng tác viên là đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tỉnh, đội ngũ này được sử dụng thường xuyên để kiểm tra, rà soát các
văn bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành theo cơ chế hợp đồng với Sở Tư pháp
(Quyết định số 89/QĐ-STP ngày 25/5/2020 của Sở Tư pháp).
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- Cấp huyện: Phòng Tư pháp 11/11 huyện, thành phố bố trí cán bộ kiêm
nhiệm làm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.
Đội ngũ cộng tác viên kiểm tra, rà soát VBQPPL cấp huyện: 11/11 huyện
đã xây dựng, kiện toàn lại đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản (có từ
05-08 cộng tác viên) thuộc các lĩnh vực, bộ phận: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ,
Kinh tế - Hạ tầng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn
phòng HĐND và UBND huyện.
- Cấp xã: Tại 200 xã, phường, thị trấn, hiện nay có 431 công chức Tư
pháp - Hộ tịch, được bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác kiểm tra, xử lý, rà
soát, hệ thống hóa VBQPPL.
* Kinh phí:
- Cấp tỉnh: Thực hiện Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP
ngày 17/8/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà
soát, hệ thống hoá VBQPPL; Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày
28/4/2012 của UBND tỉnh về một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử
lý và rà soát, hệ thống hoá VBQPPL trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020 kinh phí
bố trí cho công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL ở cấp tỉnh là 300 triệu đồng.
- Cấp huyện: 11/11 huyện đã được cấp kinh phí cho công tác kiểm tra, xử
lý, rà soát VBQPPL trong kinh phí chung về các lĩnh vực công tác tư pháp nên
còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Cấp xã: Chưa bố trí được kinh phí riêng cho công tác kiểm tra, xử lý, rà
soát VBQPPL.
1.3. Tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, khai thác và
sử dụng VBQPPL trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; chỉ đạo Sở Tư pháp
thực hiện cập nhật các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành kịp thời, đúng
quy định. Trong năm 2020 đã thực hiện cập nhật 61/61 VBQPPL do HĐND,
UBND tỉnh ban hành (18 Nghị quyết, 43 Quyết định) vào Cơ sở dữ liệu quốc
gia về pháp luật.
1.4. Công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 02 hội nghị tập huấn về công
tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL với các thành
phần là các đại diện Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và các công
chức liên quan, thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa
VBQPPL. Một số huyện, thành phố đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng, ban
hành, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cho các thành phần ở cấp huyện, cấp xã.
2. Công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL
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2.1. Số liệu văn bản tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền; số văn bản
phát hiện có sai sót, trái pháp luật và tình hình xử lý văn bản trái pháp luật
a) Công tác tự kiểm tra VBQPPL
- Cấp tỉnh: Trong năm 2020, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp giúp UBND
tỉnh tự kiểm tra 43/43 VBQPPL. Qua kiểm tra về cơ bản các văn bản phù hợp
với quy định trong văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và yêu cầu
quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả trên thực tiễn.
Năm 2020, Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp ban hành Kết luận số
56/KL-KTrVB ngày 26/10/2020 kết luận kiểm tra Quyết định số 1188/QĐUBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải
tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
2447/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc bãi bỏ Quyết định số 1188/QĐUBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về việc
san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tư pháp ban
hành Công văn số 4702/STP-XD&KTVBQPPL ngày 04/12/2020 về việc thực
hiện Kết luận số 56/KL-KTrVB ngày 26/10/2020 của Cục Kiểm tra VBQPPLBộ Tư pháp.
- Cấp huyện: HĐND, UBND các huyện, thành phố tổ chức tự kiểm tra 11
VBQPPL. Kết quả: 11 VBQPPL phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành;
một số VBQPPL có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, UBND cấp
huyện tự kiểm tra, rút kinh nghiệm trong công tác soạn thảo ban hành VBQPPL
theo quy định.
- Cấp xã: HĐND cấp xã thực hiện việc tự kiểm tra các Nghị quyết của
HĐND cùng cấp. Kết quả kiểm tra các Nghị quyết là văn bản cá biệt.
b) Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền
- Cấp tỉnh: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền
kịp thời đối với 11/11 văn bản của HĐND, UBND cấp huyện ban hành gửi đến.
Kết quả kiểm tra 11/11 VBQPPL có nội dung phù hợp với quy định của pháp
luật, tuy nhiên có một số sai sót nhỏ cần rút kinh nghiệm, Sở Tư pháp đã ban
hành Công văn số 137/STP-XD&KTVBQPPL ngày 12/02/2021 về việc thông
báo kết quả kiểm tra theo thẩm quyền VBQPPL của HĐND, UBND các huyện,
thành phố ban hành để các đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng, ban
hành VBQPPL.
- Cấp huyện: Theo báo cáo, năm 2020, HĐND, UBND cấp xã không ban
hành VBQPPL, vì vậy UBND các huyện, thành phố không thực hiện kiểm tra
theo thẩm quyền.
2.2. Công tác kiểm tra theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực
Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra 02 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hữu Lũng
về công tác tư pháp trong đó có công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà
soát, hệ thống hóa VBQPPL, cụ thể: Ban hành Quyết định số 183/QĐ-STP ngày
14/8/2020 thực hiện kiểm tra công tác tư pháp tại UBND xã Minh Hòa, UBND
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xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng. Sau kiểm tra đã ban hành báo cáo Kết luận số
327/KL-STP ngày 02/11/2020 theo quy định.
Đối với kiểm tra theo lĩnh vực: Thực hiện sự chỉ đạo của các Bộ, ngành
trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp thực
hiện kiểm tra các VBQPPL do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành liên quan đến các
lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ như: Bộ Công Thương (01 văn
bản), Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội (05 văn bản); Bộ Giáo dục và Đào
tạo (01 văn bản); Thanh tra Chính phủ (02 văn bản); Bộ Ngoại giao (01 văn
bản); Ủy ban Dân tộc (01 văn bản); Bộ Tài nguyên và Môi trường (07 văn bản);
Bộ Công thương (03 văn bản); Bộ Thông tin và Truyền thông (02 văn bản); Bộ
Công an (01 văn bản); Bộ Khoa học và Công nghệ (03 văn bản); Bộ Giao thông
vận tải (03 văn bản); Bộ Tài chính (14 văn bản). Kết quả kiểm tra 44 VBQPPL
do UBND tỉnh ban hành liên quan đến các lĩnh vực, trong đó 44 VBQPPL có
nội dung văn bản phù hợp với các văn bản hiện hành của cơ quan nhà nước cấp
trên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
2.3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản
năm 2020
a) Ưu điểm: UBND tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm, chỉ đạo các cấp, các
ngành thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản đúng theo chỉ đạo của Chính
phủ, Bộ Tư pháp. Việc kiểm tra, xử lý văn bản đã được triển khai đồng bộ từ
tỉnh đến huyện, xã. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các
quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp.
b) Hạn chế: Còn có VBQPPL do cấp tỉnh, cấp huyện ban hành có sai sót.
Một số sở, ban, ngành, huyện chưa thường xuyên, kịp thời tự kiểm tra văn bản
do cấp mình ban hành hoặc tham mưu ban hành.
Đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản tại cấp huyện đã được thành lập,
nhưng chưa phát huy được hiệu quả, việc chuyển giao văn bản cho cộng tác viên
để kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên tại các Phòng Tư pháp.
3. Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
3.1. Số liệu về văn bản phải rà soát, số văn bản đã được rà soát, kết
quả rà soát văn bản, tình hình xử lý văn bản được rà soát; kết quả rà soát
văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn
a) Cấp tỉnh: Tổng số văn bản phải rà soát: 152 VBQPPL do HĐND,
UBND tỉnh ban hành khi có căn cứ rà soát văn bản, trong đó số văn bản đã được
rà soát: 152 văn bản. Kết quả rà soát: có 60 VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh
đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.
b) Cấp huyện: Tổng số văn bản phải rà soát: 135 VBQPPL do HĐND,
UBND cấp huyện ban hành, trong đó số văn bản đã được rà soát: 135 văn bản.
Kết quả rà soát: Có 20 VBQPPL đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.
c) Cấp xã: Tổng số văn bản phải rà soát: 0 VBQPPL.
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3.2. Tình hình công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu
lực theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
a) Cấp tỉnh: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các
sở, ban, ngành thực hiện rà soát, lập danh mục VBQPPL hết hiệu lực theo quy
định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 27/01/2020 về việc công bố danh
mục 106 VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực
toàn bộ hoặc một phần (gồm 89 VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ, 17 VBQPPL hết
hiệu lực một phần); Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 công bố
danh mục 60 VBQPPL (47 VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ; 13 VBQPPL hết hiệu
lực một phần do) HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành.
b) Cấp huyện: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã ban hành Quyết
định công bố danh mục 27 VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện hết hiệu lực
theo quy định.
3.3. Tình hình xử lý kết quả hệ thống hóa VBQPPL của HĐND,
UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
a) Cấp tỉnh
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 83/KH-STP ngày 21/9/2020 rà soát
việc xử lý kết quả hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn
trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành
thực hiện rà soát; ban hành Báo cáo số 359/BC-STP ngày 19/11/2020 rà soát
xử lý kết quả hệ thống hóa VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ hệ
thống hóa 2014-2018. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã chỉ đạo
xử lý kết quả hệ thống hóa VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ hệ
thống hóa 2014-2018 tại Công văn số 4889/VP-THNC ngày 30/11/2020 của Văn
phòng UBND tỉnh.
b) Cấp huyện, cấp xã
UBND các huyện, thành phố đã đôn đốc các phòng, ban rà soát VBQPPL
kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ VBQPPL 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.
Trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo của UBND huyện, UBND các xã, phường,
thị trấn của 11/11 huyện, thành phố đã ban hành Quyết định công bố và báo cáo
kết quả hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND trong kỳ hệ thống hóa 2014 2018. Kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ VBQPPL 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.
3.4. Đánh giá tình hình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa
VBQPPL, hoạt động phối hợp trong năm 2020
a) Ưu điểm: UBND tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, các
ngành thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đúng
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theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp. Việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa
văn bản đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã; qua kiểm tra, xử lý, rà
soát văn bản đã phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật,
mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.
b) Hạn chế: Việc triển khai thực hiện công tác rà soát VBQPPL tại một số
đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa được thường xuyên, kịp thời ngay khi có căn cứ
rà soát.
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu ban hành văn bản hợp nhất Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hợp nhất Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP
ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL để thuận lợi trong việc nghiên cứu,
áp dụng.
2. Đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
VBQPPL.
UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- TT. HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL - BTP;
- Sở Tư pháp;
- UBND huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng: THNC, TT THCB;
- Lưu: VT, THNC (HTMĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

