
Phụ lục 1 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn  

(Kèm theo  Quyết định số  118 /QĐ-UBND ngày 31 /01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

Thời điểm rà soát: Đến hết ngày 31/12/2022 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

 NGHỊ QUYẾT 

1  Nghị quyết 
40/2005/NQ-HĐND 

ngày 05/8/2005 

Về việc thông qua Tờ trình của 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị công 

nhận thị trấn Đồng Đăng huyện Cao 

Lộc là đô thị loại IV 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

2  Nghị quyết 
70/2006/NQ-HĐND 

ngày 26/12/2006 

Phê chuẩn mức thu và tỷ lệ phần 

trăm (%) được trích để lại cho đơn vị 

tổ chức thu đối với một số loại phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

3  Nghị quyết 
98/2007/NQ-HĐND 

ngày 15/11/2007 

Về chính sách đối với cán bộ luân 

chuyển 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

4  Nghị quyết   
05/2008/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2008 

Về việc miễn và không thu một số 

khoản phí, lệ phí; sửa đổi một số 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc 

huy động đóng góp của cán bộ, công 

chức viên chức, lực lượng vũ trang 

và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

5  Nghị quyết 
76/2012/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2012 

Về trích lập, quản lý Quỹ thi đua, 

khen thưởng trong dự toán ngân sách 

hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

6  Nghị quyết 
111/2013/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2013 

Về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối 

với cán bộ, công chức, viên chức 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính 

sách thu hút người có trình độ 

chuyên môn cao về công tác tại tỉnh 

Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

15/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến 

khích cán bộ, công chức, viên chức được 

cử đi đào tạo sau đại học và thu hút 

người có trình độ chuyên môn cao về 

công tác tại tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

7  Nghị quyết 
175/2015/NQ-HĐND 

ngày 16/7/2015 

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) 

được trích để lại cho cơ quan tổ chức 

thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, 

khai thác, sử dụng nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

8  Nghị quyết 
179/2015/NQ-HĐND 

ngày 16/7/2015 

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) 

được trích để lại cho cơ quan tổ chức 

thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

9  Nghị quyết 
180/2015/NQ-HĐND 

ngày 16/7/2015 

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) 

được trích để lại cho cơ quan tổ chức 

thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

10  Nghị quyết 
06/2016/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2016 

Về việc thông qua Đề án thành lập 

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

http://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=77664&Keyword=175/2015/NQ-H%C4%90ND
http://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=77701&Keyword=179/2015/NQ-H%C4%90ND
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 
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Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

11  Nghị quyết 
10/2016/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2016 

 

Quy định tổ chức viếng thân nhân 

của cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

14/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh Ban hành Quy định tổ chức 

viếng thân nhân của cán bộ, công chức, 

viên chức khi từ trần 

18/7/2022  

12  Nghị quyết 

 

37/2017/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2017  

 

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) 

được trích để lại cho đơn vị tổ chức 

thu phí thẩm định đề án xả nước thải 

vào nguồn nước, công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

13  Nghị quyết 

43/2017/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2017  

 

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) 

được trích để lại cho cơ quan tổ chức 

thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

18/7/2022  

14  Nghị quyết 
62/2017/NQ-HĐND  

ngày 11/12/2017 

Quy định định mức phân bổ kinh phí 

bảo đảm cho công tác xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

23/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 

của HĐND tỉnh quy định nội dung chi 

và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước 

bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn 

20/12/2022  

15  Nghị quyết   
 66/2017/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2017 

 

Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư 

xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND tỉnh Về một số chính sách 

hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn  

18/7/2022  

16  Nghị quyết   
12/2018/NQ-HĐND  

ngày 10/12/2018 

Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND tỉnh Về một số chính sách 

18/7/2022  

https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=66/2017/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155060&Keyword=16/2022/NQ-H%C4%90ND
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=12/2018/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155060&Keyword=16/2022/NQ-H%C4%90ND
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn  

QUYẾT ĐỊNH 

17  
Quyết 

định 

04/2007/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2007  

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả 

nước thải vào công trình thuỷ lợi trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

10/10/2022  

18  
Quyết 

định 

17/2007/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2007 

về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu 

thầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

10/10/2022  

19  
Quyết 

định 

36/2007/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2007 

Ban hành chính sách đối với cán bộ 

luân chuyển. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

20  
Quyết 

định 

21/2008/QĐ-UBND 

ngày 29 /8/2008  

Ban hành Quy định về một số chính 

sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

10/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 

21/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 

năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định về một số chính sách dân 

số và kế hoạch hóa gia đình áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

15/4/2022  

21  
Quyết 

định 

23/2012/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2012 

Về trích lập, quản lý Quỹ thi đua, 

khen thưởng trong dự toán ngân sách 

hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

22  Quyết 23/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ hỗ trợ, khuyến Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/10/2022  

https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=79743&Keyword=l%E1%BB%87%20ph%C3%AD%20c%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20x%E1%BA%A3%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20th%E1%BA%A3i%20v%C3%A0o%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20th%E1%BB%A7y%20l%E1%BB%A3i
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=74257&Keyword=k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20%C4%91%E1%BA%A5u%20th%E1%BA%A7u
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=74568&Keyword=ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20%C4%91%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%A1n%20b%E1%BB%99%20lu%C3%A2n%20chuy%E1%BB%83n
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=153414&Keyword=09/2022/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=56275&Keyword=qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20Qu%E1%BB%B9%20thi%20%C4%91ua,%20khen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

định ngày 10/10/2013 khích đối với cán bộ, công chức, viên 

chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; 

chính sách thu hút người có trình độ 

chuyên môn cao về công tác tại tỉnh 

Lạng Sơn. 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

23  
Quyết 

định 

03/2015/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2015  

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, 

phân loại chính quyền cơ sở hàng 

năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

27/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 

của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh 

giá, xếp loại chính quyền địa phương ở 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

25/10/2022  

24  
Quyết 

định 

16/2015/QĐ-

UBND ngày 21/4/2015 

Ban hành Đơn giá xây dựng mới nhà, 

công trình và vật kiến trúc áp dụng 

trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

26/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 

của UBND tỉnh Ban hành Đơn giá xây 

dựng mới nhà, công trình và vật kiến 

trúc áp dụng trong công tác bồi thường, 

hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

01/11/2022  

25  
Quyết 

định 

21/2015/QĐ-UBND 

ngày 11 /8/2015 

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

26  
Quyết 

định 

22/2015/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2015 

về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm 

dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

27  
Quyết 

định 

23 /2015/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2015 

về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai 

thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

10/10/2022  

https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=03/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=03/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157066&Keyword=27/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157067&Keyword=26/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=21/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=77719&Keyword=l%E1%BB%87%20ph%C3%AD%20c%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20th%C4%83m%20d%C3%B2
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd


6 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

tỉnh Lạng Sơn Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

28  
Quyết 

định 

33/2015/QĐ-

UBND ngày 18/11/2015 

Ban hành Quy định quản lý, khai 

thác và bảo trì công trình đường bộ 

địa phương tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

29/2022/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 

của UBND tỉnh Ban hành Quy định về 

quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ 

thống đường địa phương, tỉnh Lạng Sơn 

01/11/2022  

29  
Quyết 

định 

37/2015/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2015  

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 

của UBND tỉnh Về việc Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

05/4/2022  

30  
Quyết 

định 

 11/2016/QĐ-

UBND ngày 

17/02/2016  

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 13/8/2022 

của UBND tỉnh Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

25/8/2022  

31  
Quyết 

định 

 15/2016/QĐ-

UBND ngày 18/3/2016  

Phân cấp chủ trì thẩm định Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

quyết định đầu tư 

Được thay thế bởi Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 

của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, 

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công 

trình trên địa bàn hành chính của huyện, 

thành phố sử dụng vốn đầu tư công và 

vốn nhà nước ngoài đầu tư công, do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

20/01/2022  

https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=33/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=33/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157068&Keyword=29/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=37/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=153414&Keyword=09/2022/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=11/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=11/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155401&Keyword=20/2022/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=15/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=15/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152273&Keyword=01/2022/q%C4%91-ubnd
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

phường, thị trấn quyết định đầu tư. 

32  
Quyết 

định 

 24/2016/QĐ-

UBND ngày 27/5/2016 

Về việc ban hành bổ sung chi phí hỗ 

trợ di chuyển mộ áp dụng trong công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

26/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 

của UBND tỉnh Ban hành Đơn giá xây 

dựng mới nhà, công trình và vật kiến 

trúc áp dụng trong công tác bồi thường, 

hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

01/11/2022  

33  
Quyết 

định 

27/2016/QĐ-

UBND ngày 31/5/2016  

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 Về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn 

20/6/2022  

34  
Quyết 

định 

34/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2016 

Ban hành quy định phân công, phân 

cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về 

chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

11/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của 

UBND tỉnh Phân cấp trách nhiệm quản 

lý nhà nước về chất lượng công trình xây 

dựng, giải quyết sự cố công trình xây 

dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đối 

với công trình xây dựng trên địa bàn các 

huyện, thành phố 

15/4/2022  

35  
Quyết 

định 

40/2016/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2016 

Thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh 

Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

36  
Quyết 

định 

42/2016/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2016 

Ban hành Quy định tổ chức viếng thân 

nhân của cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

37  Quyết 12/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Được thay thế bởi Quyết định số 15/3/2022  

https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157067&Keyword=26/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=27/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=27/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154218&Keyword=14/2022/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=34/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152273&Keyword=01/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=12/2017/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

định ngày 13/4/2017 nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, 

Khu công nghiệp giữa Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố 

08/2022/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 

của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa 

khẩu, các Khu công nghiệp, các cửa 

khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

38  
Quyết 

định 

37/2017/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2017 

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định đề án xả 

nước thải vào nguồn nước, công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

39  
Quyết 

định 

38/2017/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2017 

về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí bình tuyển, công nhận 

cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống 

cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

40  
Quyết 

định 

44/2017/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2017 

về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao 

động cho người nước ngoài làm việc 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

41  
Quyết 

định 

47/2017/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2017 

về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng Lệ phí cấp chứng minh 

nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

42  
Quyết 

định 

25/2018/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2018 

Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây 

dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030. 

 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

10/10/2022  

43  Quyết 40/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cơ chế phân Được thay thế bởi Quyết định số 15/11/2022  

https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=125362&Keyword=l%E1%BB%87%20ph%C3%AD%20c%E1%BA%A5p%20ch%E1%BB%A9ng%20minh%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=125362&Keyword=l%E1%BB%87%20ph%C3%AD%20c%E1%BA%A5p%20ch%E1%BB%A9ng%20minh%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=40/2018/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

định  ngày 05/6/2018 cấp quản lý thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

31/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 

của UBND tỉnh Ban hành quy định về 

phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

44  
Quyết 

định 

05/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2019 

Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của 

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn quy định chính sách hỗ trợ 

đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2018-2030. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 10/10/2022  

45  
Quyết 

định 

 18/2019/QĐ-

UBND ngày 16/7/2019  

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

16/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

15/7/2022  

46  
Quyết 

định 

 21/2019/QĐ-UBND  

ngày 29/7/2019 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

25/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 

của UBND tỉnh Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn 

01/11/2022  

47  
Quyết 

định 

 07/2020/QĐ-UBND  

ngày 16/3/2020  

Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định 

số 18/2019/QĐ-UBND ngày 

16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

16/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

15/7/2022  

48  Quyết  10/2020/QĐ-UBND  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bởi Quyết định số 10/11/2022  

https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157063&Keyword=31/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155963&Keyword=24/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154531&Keyword=16/2022/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=21/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157064&Keyword=25/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=07/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154531&Keyword=16/2022/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=10/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

định ngày 02/4/2020 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

30/2022/QĐ-UBND ngày 29/10/2022 

của UBND tỉnh Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn 

49  
Quyết 

định 

 11/2020/QĐ-UBND  

ngày 02/4/2020  

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và 

điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định 

số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 

02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 13/8/2022 

của UBND tỉnh Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

25/8/2022  

50  
Quyết 

định 

12/2020/QĐ-UBND  

ngày 02/4/2020  

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

18/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của 

UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

01/8/2022  

51  
Quyết 

định 

 13/2020/QĐ-UBND  

ngày 02/4/2020  

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y 

tế tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

13/2022/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của 

UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Y tế tỉnh Lạng Sơn 

10/6/2022  

52  
Quyết 

định 

14/2020/QĐ-UBND 

ngày 02/4/2020 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

02/2022/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 

của UBND tỉnh Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Lạng Sơn. 

25/01/2022  

53  
Quyết 

định 

17/2020/QĐ-UBND  

ngày 14/4/2020 

Sửa đổi điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết 

định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 

Được thay thế bởi Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 Về 
20/6/2022  

https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157069&Keyword=30/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=11/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=11/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155401&Keyword=20/2022/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=12/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155371&Keyword=18/2022/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=13/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=14/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=17/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=27/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154218&Keyword=14/2022/Q%C4%90-UBND
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

31/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn. 

54  
Quyết 

định 

18/2020/QĐ-UBND  

ngày 14/4/2020  

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

19/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của 

UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Dân tộc tỉnh Lạng Sơn 

25/8/2022  

55  
Quyết 

định 

20/2020/QĐ-UBND  

ngày 24/4/2020 

Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định 

số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 

7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

25/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 

của UBND tỉnh Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn 

01/11/2022  

56  
Quyết 

định 

21/2020/QĐ-UBND  

ngày 24/4/2020 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Lạng Sơn 

Được thay thế bởi Quyết định số 

15/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của 

UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Lạng Sơn 

25/6/2022  

* Danh mục này ấn định 56 văn bản./.  

https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155397&Keyword=19/2022/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=20/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=21/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157064&Keyword=25/2022/q%C4%91-ubnd
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=21/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154295&Keyword=15/2022/Q%C4%90-UBND
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