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 TỈ   T Ừ  T IÊ   UẾ 

 

  :  1907   /QĐ-UBND 

CỘ G  Ò  XÃ  ỘI C    G Ĩ  VIỆT   M 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 
 

     Thừa Thiên Huế, ngày 28  tháng 8 năm 2018 

 

 

QU ẾT ĐỊ   

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên  uế  

 

 

C   TỊC                  TỈ    

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định s  43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một s  điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định s  01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định s  63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định s  92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

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

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định s  61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đ c  ở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s  

226/TTr-TNMT ngày 25 tháng 7 năm 2018, 

 

QU ẾT ĐỊ  : 

 

Điều 1. Ban hành Quy định về cơ chế ph i hợp liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đ c các  ở: Tài 

nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
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ph  Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đ c Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công; Giám đ c Văn phòng Đăng ký đất đai và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- VP: CVP, các PCVP; CV; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TTPVHCC, KSTT, ĐC. 

TM.                 

C   TỊC  

 

 

 

 

 

     

Phan  gọc Thọ 
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