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Số: 856/TB-UBND  Chi Lăng, ngày 27  tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính được Thông qua phương án đơn giản hóa 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,  

UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh 
Lạng Sơn. 

 UBND huyện Chi Lăng thông báo Danh mục thủ tục hành chính được 

UBND tỉnh Lạng Sơn Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính 

lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn: 

- Thủ tục hành chính: Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 

- Thủ tục hành chính: Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự 

án có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. 

 UBND huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực 

hiện và phổ biến, tuyên truyền, niêm yết công khai (có Quyết định của UBND 

tỉnh kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường;     

 Nội vụ; Tư pháp;                                   (bc) 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

   - Lưu: VT, TNMT, LAT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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