
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NC Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2023 

V/v rà soát vướng mắc các văn bản 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp. 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 7705/VPCP-PL ngày 16/11/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về việc rà soát, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, yêu cầu UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao các Sở, ban, ngành thực hiện rà soát các 

văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đang còn hiệu lực thuộc 

phạm vi quản lý, phát hiện những vướng mắc, bất cập, những nội dung mâu 

thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tình 

hình thực tiễn và đề xuất giải pháp xử lý. 

Kết quả: có 11 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng 

Chính phủ (trong đó: 07 VBQPPL) có vướng mắc, bất cập trong triển khai thực 

hiện, kiến nghị xem xét, xử lý. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp xem xét, tổng hợp. 

(Gửi kèm theo Phụ lục tổng hợp rà soát vướng mắc các văn bản thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC(TT-Th). 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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DANH SÁCH CÁC BỘ NHẬN BÁO CÁO 

 

1. Bộ Tài chính  

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

4. Bộ Nội vụ 

5. Bộ Tư pháp 

6. Bộ Kế hoạch vàĐầu tư. 

7. Bộ Y tế. 

8. Bộ Ngoại giao. 

9. Bộ Xây dựng. 

10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

11. Bộ Khoa học và Công nghệ. 

12. Bộ Giáo dục vàĐào tạo. 

13. Bộ Công thương. 

14. Bộ Giao thông vận tải. 

15. Bộ Công an. 
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