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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017
của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ 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 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát
thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày
10/6/2016; số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016; số 2412/QĐ-BNN-KHCN
ngày 22/6/2018; số 2519/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018; số 2525/QĐ-BNNTCTL ngày 29/6/2018; số 2767/QĐ-BNN-KTHT ngày 12/7/2018; số 4638/QĐBNN-TCTL ngày 22/11/2018; số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018; số
4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/12/2018; số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày
10/12/2018; số 311/QĐ-BNN-QLDN ngày 21/01/2019; số 492/QĐ-BNN-KTHT
ngày 31/01/2019; số 678/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/02/2019; số 751/QĐ-BNNQLCL ngày 06/3/2019; số 818/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/3/2019; số 1154/QĐBNN-TCTS ngày 05/4/2019; số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019; số
3480/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/9/2019; số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày
11/9/2019; số 4751/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/12/2019; số 4756/QĐ-BNNBVTV ngày 12/12/2019; số 151/QĐ-BNN-TT ngày 09/01/2020; số 823/QĐ-
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BNN-CN ngày 16/3/2020; số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/6/2020; số
2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020; số 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày
14/10/2020; số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/3/2021; số 3279/QĐ-BNN-TY
ngày 22/7/2021; số 3461/QĐ-BNN-PCTT ngày 04/8/2021;
Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo
hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định một số chính sách hỗ
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phân cấp cơ quan quản lý cơ sở sản xuất,
kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở
đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quy định cơ quan thẩm định điều kiện an
toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy
sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 132 thủ tục hành
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Tuyên Quang (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện:
1. Niêm yết, công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử,
trụ sở làm việc và nơi giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 15
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ.
2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ Danh
mục, nội dung cụ thể các thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này trên
Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ
sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình nội bộ, liên thông và
hoàn thiện quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết
định này theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
các Quyết định trước đây của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố
thủ tục hành chính, Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ
trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4; (thực hiện)
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- Bưu điện tỉnh;
- Viễn thông Tuyên Quang;
- Phòng Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTTHCMai

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang

