
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH PHU YEN Dc 1p - Ti' do - HinIa phüc 

S: #' /QD-UBND Phü Yen, ngày O  tháng ..3 nám 2023 

A
QUYETDINH 

Ve vlçc cong bo Danh mtic thu tic hanli chinli chuan hoa trong linh virc 
nông nghip và phát triên nông thôn thuc thâm quyên giãi quyêt cüa 

Uy ban nhân dan cp huyn trên dja bàn tinh Phü Yen 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH PHU YEN 

Can c& Lut T cht'c chInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015, Luçt tha do'i, 
bô sung mçt sO diêu cia Luat To ch&c ChInh phi và Lut To chik chinh quyén dia 
phuv'ng ngày 22/11/2019, 

Can ct Nghi djnh sO' 63/2010/ND-CF ngày 08/6/2010 cia ChInh phi v kiem 
soát th tyc hành chInh và Nghf dfnh sO 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cia 
ChInh phi tha dOi, bô sung mat  sO' diéu cia các Nghj djnh lien quan den kiém soát 
thi tue hành chInh; 

Can ct' Thông tu' s 02/2017/TT- VPCP ngày 31/10/2017 cia Bç5 truvmg, Chi 
nhiém Van phOng C'hInh phi hu'áng dan nghip vy ye kiém soát th tyc hành chInh, 

Can ct Quyê't dfnh so' 4990/QD-BNN- VP ngày 22/12/2022 cia B tru'Ong B 
NOng nghip va Phát triên nóng thón ye ban hành Danh myc thi tyc hành chInh 
trong l'nh vy'c nOng nghip và phát trién nông thOn, 

Theo d nghf cia Giám dó'c SO' NOng nghip và Phát trién nOng thón tqi TO' 
trInh sO 26/TTr-SNN ngày 03/02/2023. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh rniic 15 thu tiic hành chInh 
chuân hóa trong 11'nh virc nông nghip và phát triên nông thuc thâm quyên giái 
quyêt cUa Uy ban nhân dan cap huyn. 

Diu 2. 

- S Nông nghip và Phát trin nông thôn có trách thim cp nht thu tic 
hành chInh tai  Diêu 1 Quyêt djnh nay vàb Cor sv dü 1iu quôc gia ye thu tiic hành 
chInh và tIch hop dC lieu die cong khai trên H thông thông tin giãi quyêt thu tiic 
hânh chInh tinh theo dung quy djnh (chm nhát sau 03 ngàylâm vic ice ti'r ngày lç 
ban hành). 

- UBND cp huyn thc hin giái quyt thu t'ic hành chInh thuc thm quyn 
Va niêm yet, cong khai các thu tiic hành chInh nay ti Bô phn Tiêp rihn và Trã kêt 
qua giâi quyêt thu tiic hành chInh cüa huyn và trén Trang thông tin din tü cña dorm 
vi (néu co). 
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Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. 

Quyêt djnh s 1243/QD-UBND ngày 14/9/202 1 cia Chü tjch UBND tinh v 
vic cong bô thu tVc  hành chInh duçc chuãn hóa trong linh vçrc nOng nghip và phát 
triên nông thuôc thm quyén giài quyêt cüa Uy ban nhn dan cap huyn trén dja bàn tinh 
Phi Yen hêt hiu lirc kê tr ngày Quyêt dnh nay có hiu 1rc thi hành. 

Diêu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Nông nghip và Phát 
triên nông thôn, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã và thành phô và các to 
chü'c, cá nhan có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyet djnh này./.c 

Noi izhin: 
- Nhu Diêu 4; 
- Chci tjch, các PCT UBND tinh; 
- Chánh, PCVP UBND tinh; 
- Trung tam Truyôn thông; 
- Cong thông tin diên tii'r tinh; 
- Lisu: VT, NC. 



• PHIJ LVC 
DANH MVC THU  TUC HANH CHINH CHUN HOA TRONG LINU VUC NONG NGHIP vA PHAT TRIEN NONG 

THON THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA Uy BAN NHAN DAN CAP HUYN 
(Ban hành kern theo Quyet djnh sJ. Z41 /QD- UBND ngày / - /2023 cza c/in tjch UBND tinh Phü Yen) 

Ten thu ttic  hành chInh 

H trcc dix an lien kt 

B6 tn n djnh dan cix ngoài 
huyn, trong tinh 

B6 trI n djnh dan cix trong 
huyên 

Plié duyt, diu chinh, thi& 
kê dir toán cong trInh lam 
sinh (dôi vài cong trinh 
lam sinh thuôc du an do 
Chütch UBND cap huyn 
quyêt djnh dâu tix) 

Cách thu'c Phi, 
thirc hiên 1 phi 

24 ngày k tir ngày - NOp trirc Không Nghj djnh s 
nhn dü ho so theo quy tiêp ti BO 98/201 8/ND-CP 

djnh phn mt 
cüa cüa 

ngày 05/7/20 18 cüa 
ChInh phü 

UBND cp 
huyn 

60 ngay k ffr ngày 
than dü ho so theo quy 

dnh 

Không Thông tu s 
19/2015/TT-

BNNPTNT ngày 
30 ngày k tü ngày 

nhn áü ho sa theo quy 
djnh 

Không 27/4/2015 cüaBô 
Nong nghip và 

PTNT 

II. LTNH VUC LAM NGHIEP: 03 TTHC 

19 ngày lam vic k ffr 

NOp tflic 
tiêp tai BO 
phn mt 

Thông tu s6 
15/2019/TT- 

ngày nhn dü ho so 
theo quy djnh 

cira cüa 
UBND cp 
huyn. 

Không BNNPTNT ngày 
30/10/2019 cüaBô 
NOng Nghip và 

PTNT 

Ghi chñ 

Thirc hin theo 
Quyet dnh so 

4660/QD-BNN- 
KTHT ngày 

26/11/2018 cüa 
B Nong nghip 

va PTNT 
Thirc hin theo 
3 656/QD-BNN- 

KTHT ngày 
06/9/20 16 cüa Bô 
NOng nghip Va 

PTNT 

Thuchiên theo 
Quyêt dnh so 

475 1/QD-BNN- 
TCLN ngày 

11/12/2019 cüa 
B Nong nghip 

va PTNT 

TT Ma TTHC 

1 1.003434 

2 1.0033 19 

3 1.003281 

1 1.007919 

Thôi han giãi quyt Can cfrpháply 

I. LTNH VUC KINH TE HQP TAC VA PHAT TRIEN NONG THON: 03 TTHC 



TT Ma TTHC 

1.003605 1 

Y Lç1I: 05 TTHC IV. LTNH VTSC THU 

Cách thfrc 
thirc hin 

PhI, 
I phi Can cfr pháp 1 Ghi chii 

Khong Thông tu s Thuc hin theo 
27/2018/TI- Quy& djnh s 

BNNPTNT ngày 4868/QD-BNN- 
16/11/2018 ciiaBô 

tru?lng BO Nông 
nghip và PTNT. 

TCLN ngày 
10/12/2018 ciia 
B Nông nghip 

va PTNT 
Không Nghj djnh s6 Thirchin theo 

102/2020/ND-CP 
ngày 01/9/2020 ciia 

Quyêt djnh so 
4044/QD-BNN- 

Chfnh phii TCLN ngày 
14/10/2020 ciia 
Bô Nông nghip 

va PTNT 
ilL LTNH VUC NONG NGHIEP: 01 TTHC 

Ten thu tiic hành chInh 

1.000037 Xác nhn bang kê lam san 2 

Xác nhan nguôn gc g 
tnrâc khi xuât khâu 

04 ngày lam vic; 
truông hqp có thông tin 
vi phm: 06 ngày lam 
v1c. 

3 3.000 175 

Thôi hn giãi quyt 

07 ngày k tr ngày 
nhn dii ho sa theo quy 
dinh. 

Phê duyt kê hoch khuyn 60 ngày ké tr ngày I'Tp true Không Nghj djnh. s 
nông (cap huyn) nhn dii ho sci theo tiêp tai BO 83/20 1 8/ND-CP 

quy djnh. phn mOt 
ciia ciia 

ngày 24/5/20 18 ciia 
ChInh phii. 

UBND cp 
huyn 

Th%rc hiên theo 
Quyêt djnh so 

25 19/QD-BNN- 
KHCN ngày 

29/6/2018 cUaBô 
NN vâ PTNT 

- Lut Thiiy igi näm 
2017. 
- Thông tu 
05/2018/TT-
BNNPTNT ngày 
15/5/201ciia Bô 
Nông nghip và 
PTNT 

Thirc hin theo 
Quyt dinh s6 

2525/QD-BNN- 
TCTL ngày 

29/6/2018 ciia Bô 
Nong nghip và 

PTNT 

1 2.00 1627 Phê duyt, diu chinh quy 
trInh vn hành doi vói cong 
trInh thiiy igi lan và cong 
trInh thiiy loi vera do 
UBND tinh phân cap 

Trong th?ñ han  30 ngày 
lam vic kê tCr ngày 
nhn dii ho sc theo quy 
djnh 

Np trirc 
tiêp tai  B 
phn mOt 
cCra cüa 
UBND cap 
huyn 

Không 

4 
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TT Ma TTHC Ten thu tt,ic hành chInh Thôi h3n giãi quyt 
:: Can cii' pháp ly Ghi chü 

2 1.003471 Thm djnh, phé duyt dè 
cuang, kêt qua kiêm djnh 
an toàn d.p, ho chlra thüy 
lçii thuOc thâm quyên cüa 
UBND huyn. 

Trong th?i hn 15 ngày 
lam vic ké tir ngày 
nhn dü ho s theo quy 
djnh 

Np trrc 
tiêp tai BO 
phn mt 

cüa 
UBND cap 
huyn 

Không - Lut Thüy lçri näm 
2017. 

- Nghj djnh so 
114/2018/ND- CP 

ngày 04/9/2018 cña 
ChInh phli. 

Thchin theo 
Quyêt djnh s 

463 8/QD-BNN- 
TCTL ngày 

22/11/2018 cüa 
BO Nông nghip 

và PTNT 

3 1.003459 Thm djnh, phê duyêt 
phrnmg an ling phó thiên 
tai cho cong trInh, vüng h. 
du dp trong qua trInh thi 
cong thuOc thâm quyn cüa 
UBND huyn (trên dja bàn 
tü 02 xà tr1 len) 

Trong th?ñ hn 20 ngày 
lam vic ké. tü ngày 
nhn dü ho s theo quy 
djnh 

Không 

4 1.003456 Thm djnh, phê duyt 
phucmg an 1mg phó vói 
tmnh huOng khân cap thuc 
thâm quyên cüa UBND 
huyn (trén dja bàn tr 02 
xä tr& len) 

Trong thai h?n  20 ngày 
lam vic kê ffr ngày 
nhn dü ho sc theo quy 
djnh 

Không 

5 1.003347 

• 

Thm djnh, phê duyt, diu 
chinh vã cong bô cong khai 
quy trInh vn hành ho chlra 
nuàc thuc thâm quyen cüa 
UBND huyn 

Trong thai hn 30 ngày 
lam vic k tr ngày 
nhn dü ho sci theo quy 
.djnh 

Không 

V. LINH V CTHUY SAN: 03 TTHC 
1.003956 Cong nhn va giao quyn 

quãn 1' cho to chc cOng 
dông (thuOc dja bàn quãn 
l) 

- Cong khai phuongán: 
03 ngày lam vic kê tir 
ngày nhn dü ho sci 
theo quy djnh. 
- Thâm djnh ho s, 
kiêm tra thrc tê (nêü 

- Np trrc 
tiep t.i BO 
phn mOt 
clra cüa 
UBND cap 
huyn 

KhOng - Lut Thüy san nAm 
2017; 

- Nghj djnh so 
26/2019/ND-CP 

ngày 08/3/20 19 cüa 
ChInh phü 

Thirchin theo 
Quyet djnh s 

1 154/QD-BNN- 
TCTS ngày 

05/4/20 19 cüa BO 
Nong nghip và 
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TT Ma TTHC Ten thii tuc hành chInh Thôi han giãi quyt Cách thfrc 
thic hiçn 

Phi, 
Ic phi 

Cn cil' phãp 1 Ghi chii 

cn), ban hãnh quyt 
djnh cong nhn và giao 
quyên quãn 1 cho to 
chirc cOng dông: 60 
ngày 

PTNT 

2 1 004498 S'~a dOi, bô sung nôi dung 
quyêt djnh cong nhn và 
giao quyên quãn 1 cho tO 
chüc cong  dông (thuOc dja 
bàn quãn 1) 

- Dôi vrn tn1ong hcip 
thay dOi ten to chi'rc 
cong dong, ngirôi dai  
din to chrc cong 
dông, Quy ché hoat 
dng ciia to chirc cong 
dông: trong thii han  07 
ngây lam vic; 
- Dôi voi tr1xmg hqp 
sira dôi, bô sung vj trI, 
anhgithkhuvrcdjal' 

ducrc giao; phm vi 
quyên duçc giao; 
phuccng an bão v và 
khai thãc nguon Igi thiiy 
san: 
+ Cong khai phiwng 
an: 03 ngay lam vic. 
+ Thâm dinh ho sc, 
kiêm tra thuc tê (nêu 
can), ban hành quyêt 
djnh cong nhn và giao 
quyên quãn 1y cho to 
chirc cOng dlông: 60 
ngày. 

- Nôp truc 
tiêp tai BO 
phn mOt 
cra cüa 
UBND cap 
huyn 

Không - Luât Thiiy san nãm 
2017; 

- Nghj djnh sO 
26/20191ND-CP 

ngày 08/3/20 19 ciia 
Chmnh phii 

Thuc hiên theo 
Quyet djnh so 

1154/QD-BNN- 
TCTS ngày 

05/4/20 19 ciia BO 
Nong nghip và 

PTNT 
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TT Ma TTIIC Ten thu tiic hãnh chInh Thô'i han giãi quyét Cách thu'c 
thc hiçn 

PhI, 
Ic phi Can cü' pháp I Ghi chñ 

3 1.004478 Cong b6 m& cãng cá 1o.i 3 - Ca quan Co thm 
quyên xem xét ho sa, to 
chrc khâo sat thrc tê ti 
cãng cá, quyêt djnh 
Cong bô mi cang cá: 06 
ngày lam vic, kê ti'r khi 
nhn dü ho sa theo quy 
djnh. 
- Thông báo Quyêt djnh 
cong bô mO câng cá trên 
các phi.rang tin thông 
tin dai  chCmg: 02 ngày 
kê tir ngày duçcc ban 
hành. 

- Np trrc 
tiêp t.i BO 
phn mt 
cra cüa 
UBND cap 
huyn 

Không - Lut ThUy san näm 
2017; 
- Nghj djnh so 
26/2019/ND-CP 
ngày 08/3/20 19 cüa 
Chmnh phiX 

Thirchin theo 
Quyet djnh so 

ii 54/QD-BNN- 
TCTS ngày 

05/4/20 19 cüa BO 
Nông nghip và 

PTNT 
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