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Kính gửi: Sở Tư pháp 
 

Ngày 28/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 
414/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống 
hóa 2014  - 2018, để kịp thời bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn 
phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí 
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát Danh 
mục văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Mẫu số 06 Quyết định số 
414/QĐ-UBND); tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các văn bản 
của Hội đồng nhân dân tỉnh; dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản của Ủy ban 
nhân dân tỉnh theo trình tự, thủ tục quy định; hoàn thành, trình UBND tỉnh xem 
xét trong tháng 6/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các phòng CV, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).  
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