
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC 
 

V/v rà soát, báo cáo kết quả  

triển khai thực hiện các nghị 

quyết của HĐND tỉnh     

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 

    Kính gửi: các sở, ban, ngành. 

           

 Thực hiện Công văn số 781/HĐND-PC ngày 06/10/2021 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc tổ chức đánh giá một số nghị quyết của HĐND tỉnh không  

còn phù hợp, sớm trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ hoặc thay thế, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng 17 nghị quyết tại phụ lục kèm theo 

Công văn số 781/HĐND-PC có trách nhiệm rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh 

để đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ hoặc thay thế các nghị quyết của HĐND tỉnh nêu trên; báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 15/11/2021. 

2. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà 

soát các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh đã ban hành, báo cáo kết 

quả rà soát theo định kỳ hằng năm (trước ngày 30/11) gửi Thường trực HĐND 

tỉnh (qua Ban Pháp chế HĐND tỉnh) và UBND tỉnh.  

(Công văn số 781/HĐND-PC gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà  
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