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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả 

thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 

trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây 

dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính 

được  thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý  nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 09/TTr-SXD ngày 

25/01/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ kèm theo Quyết định này 10 thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban 
nhân dân cấp xã và Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng và lĩnh vực quản lý 
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 
15/10/2013 và Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của Chủ tịch 
Ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu 
lực thi hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc 
Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; UBND các xã, phường, thị 
trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phòng KSTTHC-STP;  
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng CV;   
- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC 
XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     / 02/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn) 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

I. Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

1. T-LSN-268709-TT 

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố 
công trình xây dựng và quyết định 
cho phép thi công tiếp hoặc đưa 
vào sử dụng sau khi đã khắc phục 
sự cố thuộc thẩm quyền của 
UBND cấp xã 

Quyết định số 833/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

II. Lĩnh vực: Quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

1 T-LSN-268711-TT 

Thủ tục xác nhận về thực trạng 
nhà ở và lập danh sách đối 
tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa 
bàn 

2 T-LSN-268715-TT 
Thủ tục xác nhận xây dựng nhà 
ở hoàn thành theo giai đoạn 

3 T-LSN-268716-TT  
Thủ tục xác nhận xây dựng nhà 
ở hoàn thành đưa vào sử dụng 

Quyết định số 837/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

 

III. Lĩnh vực: Cấp giấy phép xây dựng  

1 T-LSN-246281-TT 
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 
riêng lẻ tại nông thôn  

2 T-LSN-246437-TT 
Điều chỉnh giấy phép xây dựng 
nhà ở riêng lẻ tại nông thôn  

3 T-LSN-246438-TT 
Gia hạn giấy phép xây dựng nhà 
ở riêng lẻ tại nông thôn  

4 T-LSN-246439-TT 
Cấp lại giấy phép xây dựng nhà 
ở riêng lẻ tại nông thôn 

5 T-LSN-246441-TT 
Cấp giấy phép xây dựng tạm 
nhà ở riêng lẻ tại nông thôn  

6 T-LSN-246442-TT 
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo 
nhà ở riêng lẻ tại nông thôn  

- Điều 103 Luật Xây dựng 
năm 2014; 
-Nghị định số  
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng; 
- Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về cấp giấy phép 
xây dựng. 
 - Quyết định số 838/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
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