
Phụ lục 2 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần 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 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú 

NGHỊ QUYẾT 

1  

Nghị 

quyết 

45/2017/NQ-HĐND ngày 

21/7/2017 của HĐND tỉnh về 

mức thu và tỷ lệ phần trăm 

(%) được trích để lại cho cơ 

quan tổ chức thu lệ phí cấp 

giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Khoản 2, 3 Điều 1. 

  

 

Được điều chỉnh, sửa đổi tại Nghị 

quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 45/2017/NQ-

HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND 

tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) 

được trích để lại cho cơ quan tổ chức 

thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

18/7/2022  

QUYẾT ĐỊNH 

2  

Quyết 

định 

01/2020/QĐ-UBND ngày 

07/01/2020 Ban hành Quy định 

chế độ báo cáo định kỳ phục vụ 

mục tiêu quản lý trên địa bàn 

Điều 7 của Quy định chế độ báo 

cáo định kỳ phục vụ mục tiêu 

quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn ban hành kèm theo Quyết 

định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 

Được bãi bỏ 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  

https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2020/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
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú 

tỉnh Lạng Sơn. 07/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

3  

Quyết 

định 

32/2020/QĐ-UBND ngày 

05/8/2020 Về việc ban hành 

tiêu chuẩn, định mức xe ô tô 

chuyên dùng trang bị cho các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Phụ lục 1 -Tiêu chuẩn, định mức 

xe ô tô chuyên dùng trang bị cho 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh 

ủy,  Hội đồng  nhân  dân, Ủy  ban  

nhân  dân  tỉnh  Lạng Sơn ban 

hành kèm theo Quyết định số 

32/2020/QĐ-UBND: 

- Cột số 5, số thứ tự 13. 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 

của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung 

tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh 

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết 

định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn. 

01/12/2022  

4  

Quyết 

định 

20/2021/QĐ-UBND ngày 

03/8/2021 Ban hành Quy chế 

làm việc của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 

2026. 

Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm 

kỳ 2021 – 2026: 

- Khoản 1 Điều 3;  

- Khoản 1 Điều 4;  

- Điểm c khoản 2 Điều 12;  

- Khoản 2 Điều 14;  

- Điều 15;  

- Điểm đ khoản 3 Điều 20; 

- Khoản 1 Điều 23;  

- Khoản 1, khoản 2 Điều 24;  

- Khoản 3 Điều 32; 

- Khoản 3 Điều 4 và khoản 2 

Điều 21. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 28/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 

của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban 

hành kèm theo Quyết định số 

20/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 01/11/2022  

https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143426&Keyword=32/2020/Q%C4%90-UBND
https://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=20/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157065&Keyword=20/2021/Q%C4%90-UBND
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú 

5  

Quyết 

định 

28/2021/QĐ-UBND ngày 

14/10/2021 Ban hành Quy định 

hạn mức giao đất ở; điều kiện 

tách thửa đất, điều kiện hợp 

thửa đất và diện tích tối thiểu 

được tách thửa đối với từng 

loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

Quy định hạn mức giao đất ở; 

điều kiện tách thửa đất, điều kiện 

hợp thửa đất và diện tích tối thiểu 

được tách thửa đối với từng loại 

đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: 

- Điểm b khoản 1 Điều 5; 

- Điểm a khoản 2 Điều 6. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 39/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định hạn mức giao đất ở; 

điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp 

thửa đất và diện tích tối thiểu được tách 

thửa đối với từng loại đất trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết 

định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn. 

26/12/2022  

 

* Danh mục này ấn định 05 văn bản./. 

https://vbpl.vn/langson/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158351&Keyword=28/2021/Q%C4%90-UBND
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