
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-TCCB Lạng Sơn, ngày      tháng  02 năm 2022 
V/v đăng tải dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 

21/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

về một số chính sách DS-KHHGĐ 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ngày 

22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL ngày 

18/6/2020; Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; văn 

bản số 231/VP-KGVX ngày 17/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc bãi 

bỏ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh. 

Sở Y tế đã xây dựng Hồ sơ trình UBND tỉnh gồm dự thảo Tờ trình và 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách dân số và kế hoạch 

hóa gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Y tế trân trọng đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh nội dung dự thảo: Quyết định bãi bỏ Quyết định 

số 21/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn (dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2008/ QĐ-UBND 

ngày 29/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính 

sách dân số và kế hoạch hóa gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gửi 

kèm theo). 

 Trân trọng cảm ơn./. 
 

 
Nơi nhận:                              

  - Như trên;  

  - GĐ Sở Y tế (b/c); 

  - Cổng TTĐT tỉnh; 

  - Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB(LVT). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 Phan Lạc Hoài Thanh 
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