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THÔNG BÁO 

Danh mục và Nội dung thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 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 các Quyết định của Bộ trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường số: 

2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 2518/QĐ-BTNMT ngày 17/10/2017 về việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng  quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 23/03/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Danh mục và nội dung các thủ 

tục hành chính (TTHC) mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

 I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH. 

 1. Thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai: 32 TTHC. 

 a) Thủ tục hành chính mới ban hành: 02 TTHC. 

 b) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 30 TTHC. 

(có Danh mục và Nội dung của các thủ tục hành chính tại phụ lục 01 kèm theo) 

 2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước: 12 TTHC. 

 a) Thủ tục hành chính mới ban hành: 02 TTHC. 

 b) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 10 TTHC. 
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(có Danh mục và Nội dung của các thủ tục hành chính tại phụ lục 02 kèm theo) 

 2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản: 18 TTHC. 

 a) Thủ tục hành chính mới ban hành: 05 TTHC. 

 b) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 13 TTHC. 

(có Danh mục và Nội dung của các thủ tục hành chính tại phụ lục 03 kèm theo) 

 II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN: 04 TTHC 

(có Danh mục và Nội dung của các thủ tục hành chính tại phụ lục 04 kèm theo) 

 II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ: 02 TTHC. 

 1. Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Môi trường: 01 TTHC. 

(có Danh mục và Nội dung của các thủ tục hành chính tại phụ lục 05 kèm theo) 

 2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai: 01 TTHC. 

(có Danh mục và Nội dung của các thủ tục hành chính tại phụ lục 06 kèm theo) 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Danh mục và nội dung thủ tục 

hành chính (TTHC) mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn biết, thực hiện và phổ biến, tuyên truyền, niêm yết công khai./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TPLS (nêm yết); 

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tân CNTT TN&MT (đăng tải lên 

wedsite của Sở); 

- Bộ phận TN&TKQ của Sở (niêm yết); 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

Đã ký 

 

 

  

Bùi Văn Côi 

 

 


		2018-05-07T14:06:33+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




