
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực  

thành lập và hoạt động củ  t  hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết  

của UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

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

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

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

soát thủ tục hành chính;   

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-C  ng   23/4/2018 của Ch nh phủ về 

th c hi n cơ chế  ột cửa   ột cửa liên th ng tr ng gi i qu ết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Th ng tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhi   Văn phòng Ch nh phủ hướng dẫn về nghi p vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính;   

Căn cứ Th ng tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhi   Văn phòng Ch nh phủ về hướng dẫn thi hành một số qu  định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về th c hi n cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong gi i quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-BKHĐT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch v  Đầu tư về vi c công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh v c 

thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng qu n lý của Bộ 

Kế hoạch v  Đầu tư; 

Xét đề nghị của Giá  đốc Sở Kế hoạch v  Đầu tư tại Tờ trình số 

111/TTr-SKHĐT ng   06/12/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh v c thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền gi i quyết của 

UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hi u l c thi hành kể từ ngày ký. 



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giá  đốc Sở Kế hoạch 

v  Đầu tư; Giá  đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huy n, 

thành phố; Chủ tịch UBND các xã  phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhi m thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Ch nh phủ (Cục KSTTHC); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Th ng tin v  Tru ền th ng; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, 

   các phòng CV, TTTHCB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT  KSTTHC (ĐVH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 

 THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA T  HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ  TỈNH LẠNG SƠN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2603 /QĐ-UBND ngày 18 /12/2019  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

Số 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính  

Thời hạn  

giải quyết  

Đị  điểm 

thực hiện    

Cách thức thực 

hiện 

 

Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực thành lập và hoạt động củ  t  hợp tác 

1 
Th ng  á  th nh 

lập tổ hợp tác 

Ngay tại 

thời điểm 

nhận hồ sơ 

Ủ   an 

nh n   n 

cấp xã 

- Tr c tiếp. 

- Không th c 

hi n tiếp nhận 

tại Bộ phận 

Một cửa. 

- Kh ng tiếp 

nhận hồ sơ  tr  

 ết qu  gi i 

qu ết TTHC 

qua  ịch vụ 

Bưu ch nh c ng 

 ch   

- Bộ luật D n 

s  ng   24 

tháng 11 nă  

2015; 

- Nghị định số 

77/2019/NĐ-

CP ngày 10 

tháng 10 nă  

2019 của 

Chính phủ về 

tổ hợp tác   

2 
Th ng  á  tha  

đổi tổ hợp tác 

3 

Th ng  á  chấ  

 ứt h ạt động 

của tổ hợp tác 
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