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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND các xã, phường, thị trấn  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc sở, ban, ngành phê duyệt quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã; 

 Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 

đối với 117 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện; 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Công văn số 1532/UBND-NC ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn (Phụ lục kèm theo). 

 



 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Quyết định này thay thế Quyết định số 747/QĐ-SNNPTNT ngày 

17/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.  

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Chi cục trưởng các 

Chi cục, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND cấp xã (UBND cấp huyện sao gửi); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Trang tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Lưu Trung Nghĩa 
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