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V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi 
văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam năm 2019 

 

 
 
 

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Thực hiện Công văn số 7881/NHNN-PC ngày 08/10/2019 của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam về việc tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh Lạng 
Sơn báo cáo kết quả như sau: 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan (Ngân hàng Nhà 
nước Chi nhánh tỉnh, Sở Tư pháp) phối hợp kiểm tra, rà soát, lập danh mục văn 
bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

Qua kiểm tra, rà soát tổng số 58 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
Lạng Sơn ban hành từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/11/2019 đang còn hiệu lực thi 
hành gồm 20 Nghị quyết của HĐND tỉnh (năm 2018 có 13 văn bản, năm 2019 có 07 
văn bản); 38 Quyết định của UBND tỉnh (năm 2018 có 09 văn bản, năm 2019 có 29 
văn bản), kết quả có 01 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có 
liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
đang còn hiệu lực thi hành và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan: 
Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số 
Khoản tại Điều 1 của Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh 
nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển 
kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016-2020”. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, 
tổng hợp./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Vụ pháp chế - NHNN Việt Nam;   
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
- Sở TP;   
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các Phòng: NC, KTN, TH; TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KTTH (VTD).   
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
Nguyễn Công Trưởng 
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