
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T1NH GLA LAI Dc lip-  Tiy do- Htnh phüc 

S& /QD-UBND Gia Lai, ngày4' tháng .9 nám 2019 

QUYET DNH 
V vic cong b6 Danh mijc gm 03 thu tiic hành chInh m&i 

trong 1mb vyc phông chng thiên tai thuc thm quyn giãi quyt 
cüa UBND các xa, phirrng, thi trn 

CHIJ T!CH UY BAN NHAN DAN TiNH 

Can Cu Lut T chirc chInh quyn dia phuang ngày 19/6/2015; 

Can cir Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChInh phü v 
kim soát thu tic hành chInh; 

Can c1r Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cCia Chmnh phü sCra di, 
bô sung mt so diêu cüa các ng djnh lien quan den kiêm soát thu tVc  hãnh chInh; 

Can cCr Thông tu s 02/2017rrT-VPCP ngày 31/10/2017 cüa BO tnxing ChU 
nhim Van phông ChInh phü htrâng dn ye nghip vii kiêm soát thu tiic hành chInh; 

Xét d nghj cüa Giám d6c Sâ Nong nghiêp và Phát trin nông thôn t?i 
Ti trInh so 138/TTr-SNNPTNT ngày 16/9/20 19, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay Danh mic gm 03 thu flic 
hành chIrih mâi thuOc  thâm quyên giãi quyêt cüa UBND các xâ, phuing, thj trãn 
theo Quyêt djnh so ngày 11/9/2019 cüa B truâng B 
Nông nghip và Phat triên nông thôn ye vic cong bô thu tic hãnh chInh mi 
ban hành linh vrc phOng chông thiên tai thuc pham vi chi'rc nang quán l cüa B 
Nông nghip và Phát iriên nông thôn (Phu luc kàm theo). 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hãnh k tr ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Nong nghip vâ Phát trin nôn 
thôn; UBND các huyn, thj xa, thành phô; UBND các xâ, phixmg, thj/jln  các to 
chuc, ca nhân cé lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.! 

Nd nhân: 
- Nhiz Diêu 2; 
- Cic KSTTHC - VAn phông ChInh phü; 
- Cong thông tin din t& tinh; 
- UBND cap xA (UBND cp huyn sao gCri); 
- Sà Thông tin và Truyn thông (PhOng CNTT); 
-Ltxu:VT,NC. 
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2- DAN 
PHI,J LUC 

'  DANH MUC THU TVC  HANH CHINH MsJI THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA 
UBND CAC xA, PHIIONG, THI TRAN 

/ành kern theo Quyêt djnh s: 4'1 /QD-UBND ngày/'f& tháng 9  ná,n 2019 cüa Chi tjch UBND tinh Gia Lai) 

srr Tifilütic hành 
chInh Tho'i hn giãi quyet Cách thfrc 

thirchin Dja dim thirc hiên 
PhI, 1c 

phi 
Can cu pháp 1 

01 

Dãng k kê ai s 
luçrng chän 
trung và nuoi trông thUy 
san ban d&u 

07 ngày lam viêc k 
ngày nhân duçic b ke 
khai 

Không quy 
djnh 

B ph.n tip nhn va 
trá két qua cCia UBND 
cac xã, phuvng, thj 
trn 

ông 

Nghj djnh S6 02/2017ND-CP 
ngày 09/01/2017 cüa ChInh 
phü ye ca ch& chInh sách h 
trç san xut nông nghip dê 
khôi phc san xut vüng bj 
thit hal  do thiên tai, djch bnh. 

02 
H trçY khôi phic san 
xuAt vüng bj thit hai  do 
djch bnh 

15 ngày lam vic k 
ngày UBND các cAp 
nhân ducic h6 sci hcp 

Triic tip 

BO ian tip nhn và 
trã kêt qua cüa UBND 
cac xã, pht.r&ng, thj 
trAn 

ông 

Nghj djnh S6 02/2017ND-CP 
ngày 09/01/2017 cüa ChInh 
phU v c ch, chInh sách h 
trcl san xuAt nông nghip dé 
khôi phvc san xuAt vüng bj 
thit hal  do thiên tai, djch bnh. 

03 
H trçi khôi phiic san 
xuAt vcing bj thit hai  do 
thiên tai 

15 ngay lam vic k 
ngày UBND các cAp 
nhn di.rçc h6 so hçp 

Trirc tip 

BO r,hn tip nhãn và 
trã kêt qua ccia UBND 
cac xA, phthng, thj 
trAn 

Kliông  

Nghj djnh s6 02/2017ND-CP 
ngày 09/01/2017 ca ChInh 
phü v Co chê, chInh sách h 
trçl san xuât nông nghip d 
khôi phic san xuAt vüng bj 
thit hi do thiêijjai, js1  bnh. 
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