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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn  

quy định chi tiết các nội dung được Luật Bảo vệ môi trường giao 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Công văn số 4628/BTP-VĐCXDPL ngày 11 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Tư pháp về việc thông báo các nội dung giao chính quyền địa phương 

quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 

12 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung được Luật Bảo vệ 

môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 giao. 



2 

Điều 2. Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết có 

trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời gian trình ban hành văn 

bản quy định chi tiết tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tư pháp 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:   
- Như Điều 4;  

- Bộ Tư pháp (Vụ CVĐCXDPL); 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  Các phòng: KT, KGVX, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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