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Số: 44/2008/QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại
UBND phường, xã ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07
tháng 4 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng
_______________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận,
giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND
ngày 07 tháng 4 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
1. Bãi bỏ việc áp dụng thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường đối
với hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai quy định tại các Điều 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38 của Quy định.
2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người sử dụng đất trên địa bàn
phường đối với hồ sơ quy định tại các Điều 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38 được thực hiện tại UBND quận, theo Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải
quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND quận, huyện ban hành kèm theo Quyết định
số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho:

1. Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký
quyền sử dụng đất các quận, UBND các phường chịu trách nhiệm hướng dẫn người sử
dụng đất trên địa bàn phường thực hiện nộp hồ sơ theo quy định tại Quyết định này.
2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn,
theo dõi, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân tại Phòng
Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận, huyện
theo đúng quy định pháp luật.
3. Giám đốc Sở Nội vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, kiểm tra tình
hình thực hiện Quyết định này tại UBND các quận, huyện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài
nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố,
Chủ tịch UBND các quận, Chủ tịch UBND các phường và các cơ quan, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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