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Kính gửi:  

 - Văn phòng HĐND&UBND Thành phố; 

- Phòng Kinh tế Thành phố; 

- Hạt Kiểm lâm Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

Thực hiện Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê 

duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các phòng, ban 

có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Văn phòng HĐND&UBND Thành phố  

- Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Thành phố phối hợp với phòng Kinh tế thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa và quy trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của UBND Thành phố 

tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng do 

UBND Thành phố thực hiện gồm: 

+ Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công 

trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định đầu tư). 

+ Xác nhận bảng kê lâm sản. 

+ Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. 

- Đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp do cấp tỉnh 

thực hiện, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên hệ với Trung tâm dịch vụ hành 

chính công tỉnh Cao Bằng để thực hiện.  

2. Phòng Kinh tế Thành phố  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND Thành phố rà soát và cung cấp 

thông tin liên quan đến các thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực lâm 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của UBND Thành phố (theo 
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Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng) do 

đơn vị tham mưu thực hiện. 

- Thực hiện các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, 

thời gian và trả kết quả theo quy định. 

3. Hạt Kiểm lâm Thành phố 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND Thành phố rà soát và cung cấp 

thông tin liên quan đến các thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực lâm 

nghiệp do đơn vị trực tiếp thực hiện. 

- Thực hiện các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, 

thời gian và trả kết quả theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

Thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

quản lý thực hiện các thủ tục hành chính theo Quyết định số 652/QĐ-UBND 

ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa và quy trình 

thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức 

năng quản lý Nhà nước của UBND cấp xã tại Quyết định số 652/QĐ-UBND 

ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng.  

(Sao kèm Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê 

duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Cao Bằng) 

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, thủ trưởng các đơn vị và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc tổ chức triển khai thực 

hiện./.  

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- VP HĐND&UBND TP;  

- Phòng Nội vụ Thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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