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Số:911 /UBND-VP Đình Lập, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

V/v góp ý dự thảo văn bản bãi bỏ 

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND 

và Quyết định số 49/2016/QĐ-

UBND của UBND tỉnh 

 

 
Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

 
Thực hiện Công văn số 1045/SNV-TCBC&TCPCP ngày 09/10/2018 của 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của UBND tỉnh; 

Sau khi nghiên cứu, UBND huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với dự thảo Tờ 

trình của Sở Nội vụ và Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 

14/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015  của UBND tỉnh Ban hành Quy định về đánh 

giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 

49/2016/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND do Sở Nội vụ xây dựng.  

Bên cạnh đó, UBND huyện Đình Lập có một số ý kiến góp ý như sau: 

- Đề nghị tách Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015 và 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 thành 02 căn cứ riêng. 

- Chỉnh sửa “Điều 4” thành “Điều 3”. 

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Đình Lập để Sở Nội vụ tổng hợp./. 

                
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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