
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-THNC 

V/v trình bãi bỏ Quyết định số 

15/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 

của UBND tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày        tháng  02 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Xem xét Tờ trình số 143/TTr-SLĐTBXH ngày 28/01/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phân cấp thẩm quyền 

phê duyệt dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ giải quyết việc làm 

của tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến như sau:  

Tại Công văn số 4889/VP-THNC ngày 30/11/2020 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ hệ 

thống hóa 2014 - 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

tại Phụ lục số 4 (trong đó có Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 

30/11/2010), theo hướng một văn bản bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật. 

Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp 

rà soát lại danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ để xây dựng 

Quyết định bãi bỏ văn bản chung; không trình bãi bỏ riêng đối với từng Quyết 

định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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