UBND TỈNH LẠNG SƠN
BAN QUẢN LÝ KHU KTCK
ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 68 /TB-BQLKKTCK

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần
để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND
tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải
quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thông báo:
1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được thực hiện tiếp nhận, giải quyết vào
buổi sáng thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể
theo Danh mục gửi kèm.
2. Địa điểm tiếp nhận: Quầy số 04 tầng 1 tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Đường Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành
phố Lạng Sơn; số điện thoại liên hệ: 02053.800.016.
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn xin trân trọng thông
báo đến quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết, liên hệ giải quyết công việc./.
Nơi nhận:
- VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- VP, PCM, TTQLCK;
- Lưu: VT, VP.

KT. TRƢỞNG BAN
PHÓ TRƢỞNG BAN
Ban Quản lý Khu
KTCK Đồng Đăng
- Lạng Sơn

Hoàng Văn Quyết

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀO SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN
TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN

(Kèm theo Thông báo số
/TB-BQLKKTCK ngày
tháng 6 năm 2019
của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn)
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Lĩnh vực hoạt động xây dựng (02 TTHC)
Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy
phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối
với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình
di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng Ban Quản lý
được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường
phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn Khu KTCK
Đồng Đăngđầu tư trực tiếp nước ngoài
Lạng Sơn
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với
công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di
tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng
được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường
phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Quyết định
công bố của
Chủ tịch
UBND tỉnh

Quyết định
số 2502/QĐUBND ngày
23/12/ 2017

Lĩnh vực đất đai (03 TTHC)
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất,
cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền
sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất,
điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để
thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức Ban Quản lý
Khu KTCK
năng ngoại giao.
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu Đồng Đănggiá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan Lạng Sơn
nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy
chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ
chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức
nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Quyết định
số 1576/QĐUBND ngày
07/9/2016

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu
giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án
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Quyết định
công bố của
Chủ tịch
UBND tỉnh

không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp
không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà
người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức
năng ngoại giao.
III

01

02

Lĩnh vực Quản lý công sản (03 TTHC)
Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền Ban Quản lý
sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế
Khu Kinh tế
Quyết định
cửa khẩu
số 1891/QĐMiễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước
Đồng ĐăngUBND ngày
giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để
Lạng Sơn
28/9/2018
đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống người
lao động

03

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

IV

Lĩnh vực Thƣơng mại quốc tế (05 TTHC)

01

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

02
03
04
05

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ban Quản lý
Khu KTCK Quyết định
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Đồng Đăng- số 2502/QĐcủa thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
UBND ngày
Lạng Sơn
23/12/2017
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3

