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ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1168  / QĐ-UBND                                Cao Lộc, ngày  10   tháng 4  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục  
hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

 

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

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về Phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, 
biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định 
hướng đến năm 2020; 

 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 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ trưởng bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Tiêu chí và Thủ tục cấp giấy chứng 
nhận kinh tế trang trại; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng 
bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư 
thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg, ngày 
21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

 Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân 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 2277/QĐ-UBND, ngày 29/11/2017 của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Công văn số 227/SNN-VP ngày 15/3/2018 của Sở  Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn  hướng dẫn ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một 
cửa đối với thủ tục hành chính của ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 
cấp huyện, UBND cấp xã. 
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Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ 
trình số 93/TTr-NN&PTNT, ngày 04/4/2018. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục 
hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 
dân huyện Cao Lộc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải 
trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Cao Lộc. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện; 
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của UBND huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;     
- Các Sở: NN&PTNT, Nội vụ; 
- TT Huyện Ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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