
ỦY BAN NHÂN DÂN 
  HUYỆN CAO LỘC  
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3255 /QĐ-UBND   Cao Lộc, ngày 12  tháng 12  năm 2017 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục  

hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền  
giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện  

  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC  
 

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

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 
liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt 
dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 
xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn 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; 

Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn phân cấp chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; 
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Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc Quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi 
giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 25/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quy 
hoạch xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Công văn số 1168/SXD-VP ngày 13/11/2017 của Sở Xây dựng về 
việc Hướng dẫn ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng tại Tờ trình số 434/TTr-
KTHT ngày 27/11/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế 
một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
112/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 và Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 
25/02/2014 của Chủ tịch UBND huyện. Quyết định này được đăng tải trên Trang 
thông tin điện tử của UBND huyện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 
Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn, Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” cấp huyện và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;     
- Các Sở: Xây dựng, Nội vụ; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện (ĐLH); 
- Lưu: VT, KT&HT. 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Nghĩa    
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