
 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Công văn số 633/STNMT-VP ngày 
14/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp ý dự thảo 
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ 
chế một cửa liên thông đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Sau khi nghiên cứu, Văn phòng 
UBND có ý kiến như sau: 

1. Việc xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định trên là 
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 
24/8/2015 của Chủ tịch UBND 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, ngày 10/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 855/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 
24/8/2015 của Chủ tịch UBND 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. Hiện nay việc thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh 
được thực hiện 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 
TTHC 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 TTHC. 

Tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 
không giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục thực 
hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Do vậy việc xây 
dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ 
tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với việc cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là 
không phù hợp với quy định của văn bản quy phạm pháp luật cấp trên. 
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2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP thì 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm 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 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, trong đó có quy trình giải 
quyết theo cơ chế một cửa liên thông.  

Do vậy, để bảo đảm việc tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 
văn bản liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, 
đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường 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 
theo cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính có sự tham gia 
của nhiều cơ quan, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.   

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính cần bảo đảm tính khả 
thi và khoa học trên cơ sở rà soát, đánh giá quy trình đang triển khai. Nội dung 
quy trình phải bảo đảm cụ thể các bước thực hiện, chi tiết đến mức độ phòng, 
ban, đơn vị có trách nhiệm giải quyết và có thể hiện lưu đồ quy trình các bước 
theo tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước.  

Trên đây là ý kiến góp ý của Văn phòng UBND tỉnh đối với dự thảo 
Quyết định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở: NNPTNT, XD; 
- Cục Thuế; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Phòng: TH, KTCN; 
- Lưu: VT, KSTT(HTHT). 
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