
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 6  năm 2020 

V/v kết quả kiểm tra, rà soát văn 

bản QPPL có liên quan đến lĩnh 

vực Lao động - Thương binh và 

Xã hội do HĐND, UBND tỉnh 

ban hành 

 

 

 

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

               

Thực hiện Công văn số 1474/LĐTBXH-PC ngày 29/4/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị rà soát, lập danh mục và tự kiểm 

tra văn bản liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND 

tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Lao động - 

Thương binh và Xã hội do HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn như sau: 

Tính từ ngày 01/8/2017 đến ngày 30/4/2020 qua kiểm tra, rà soát có 03 

quyết định quy phạm pháp luật (có danh mục văn bản kèm theo) do UBND tỉnh 

ban hành có quy định liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã 

hội đang còn hiệu lực thi hành; các văn bản này được ban hành theo đúng thể 

thức văn bản, kỹ thuật trình bày, nội dung theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản của cơ quan Nhà 

nước cấp trên.  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH); 

- Các Sở: LĐTBXH, TP; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD).  

          KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHÚ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

           Dương Xuân Huyên 
  



DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CÓ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KGVX  ngày         /6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Tên văn bản 

Dấu hiệu trái pháp luật 
Kết quả xử 

lý/đề xuất 

xử lý 
Về thể thức văn bản, 

kỹ thuật trình bày 

Về nội dung văn 

bản 

1 

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh 

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy và định mức kinh phí mua 

vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh Lạng Sơn. 

Bảo đảm theo đúng 

quy định 

Bảo đảm theo đúng 

quy định 

 

2 

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham 

gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Bảo đảm theo đúng 

quy định 

Bảo đảm theo đúng 

quy định 

 

3 

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội. 

Bảo đảm theo đúng 

quy định 

Bảo đảm theo đúng 

quy định 

 

 
Tổng số: 03 văn bản./. 
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