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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng. 

   

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 1908/QĐ-
UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng ban hành 
Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện thủ tục 
hành chính giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Ủy ban nhân dân huyện. Sau khi xem xét, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
có ý kiến như sau: 

Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng ban hành Quy định thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện theo Quyết định số 
1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực 
hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành 
quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn; tuy nhiên Quyết định này đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 855/QĐ-UBND 
ngày 10/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

Hiện nay, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện thống nhất theo quy 
định tại 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 và 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 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. 

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP quy định: “Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp…”.  

Đồng thời tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định “Ủy 
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện 
tử đối với giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện 
thống nhất trong toàn địa phương”, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-
VPCP quy định “Cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp 
tỉnh, huyện, xã và gửi hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”. 



Như vậy, việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp 
nhận tại Bộ phận một cửa các cấp và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở 
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 
trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của 
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm triển 
khai, thực hiện tại đơn vị. 

Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng ban hành Quyết định 
1908/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính giao đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện là không đúng thẩm 
quyền. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Văn Lãng xem xét lại việc ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: NC, TH, HC-QT; 
- UBND các huyện, TP (biết); 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 
- Lưu: VT, KSTT (ĐVH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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