
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CIII] NGHIA VIET NAM 
TINH PHU  YEN Dc Ip - Ti' do -. Hinh phüc 

S: lJfc/QD-UBND P1n Yen, ngày 1'6'tháng 3 nàm 2023 

QUYET D!NH 
V vic cong b Danh mtic thu tic liànli chInh chun hóa trong Iinh virc 
nông nghip và phát trin nông thôn thuc thãm quyn giãi quyêt cüa 

Uy ban nhãn dan cp xã trên dja bàn tinh Phil Yen 

CHU T4CH UY BAN NHAN DAN T!NH PHU YEN 

Can cii' Lut T ch'c chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015, Luát sia 
di, b sung m5t so' diu cza Luçt T chic C'hInh phi và Lu2t T chi'c chInh 

quye'n dja phu'ang ngày 22/11/2019, 

Can cii' Nghj dfnh sO' 63/2010/ND-GP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phti ye 
kiê'm soát tht tyc hành chInh và Nghj djnh sO' 92/2017/ND-cP ngày 07/8/2017 cia 

ChInh phi tha dái, b sung inç5t s diu cia các Nghj ä'jnh lien quan dê'n kié'm 

soát th tyc hành chInh; 
Can cilc ThOng tu' s 02/2017/IT- VPCP ngày 31/10/2017 cia Bó tru'óng, Chi 

nhiç,n Van phOng ChInh phi hwóng dJn nghip vy v kiem soát thi tyc hành chInh; 
Can ct' Quyt djnh sd 499 0/QD-BNN- VP ngày 22/12/2 022 cia Bç5 tru'Ong 

Bç5 NOng nghip và Phát triên nOng thón ve ban hành Danh myc thi tyc hành 
chInh trong linh vy'c nOng nghip và phát trién nông thOn; 

Theo d nghj cia Giám a'c Sà NOng nghip và Phát trkn nóng thOn tqi TO' 
trInh s 26/TTr-SNN ngày 03/02/2 023. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay Danh rniic 11 thu t%lc hành chInh 
chun hóa trong linh virc nông nghip va phát trin nông thuc th.m quyn giâi 
quyt cüa liJy ban nhân dan c,p xã trén dja bàn tinh Phit Yen. 

Diêu 2. 

- S Nông nghip và Phát trin nông thôn có trách thim cp nht thu tiic 

hành chInh tai  Diu 1 Quyt djnh nay vào Co sâ dQ 1iu quêc gia v thñ tiic hânh 

chInh va tIch hop dü lieu d cong khai trên H thng thông tin giãi quyt thu tic 

hành chInh tinh theo dung quy djnh (cham nhá't sau 03 ngày lam vic ke' tzc ngOy 

/cj5 ban hành,). 

- UBND cp xã thirc hin giái quyt thu tic hành chInh thuc thm quyn 

và niêrn yt, cong khai các thu tiic hành chInh nay ti B phn Tip nhn và Trà 

kt qua giãi quyt thu tic hành chInh cüa xã và trên Trang thông tin din tu' cia 

don vi (nu co). 



Noinhn: 
- Nhu Diu 4; 
- ChCi tjch, các PCT UBND tinh; 
- Chánh, PCVP UBNID tinh; 
- Trung tam Truy&n thông; 
- Cng thông tin din tCr tinh; 
- Luu: VT, NC. 
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hành k tr ngày k. 
Quyt dinh s 1244/QD-UBND ngày 14/9/2021 cüa Chü tjch UBND tinh v 

vice cong bo thu tic bath chmh dugc chuan boa trong hnh vrc nong nghiçp va phat 
trin nông thuc thm quyn giâi quy& cüa Uy ban than dan cp xA trén dja bàn tinh Phñ 
Yen het hieu luc ke tu ngay Quyet dnh nay co hiçu 1irc thi hanh. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Nong nghip Va Phat 
trien nong thon, Chu tich Uy ban nhan dan cac huyçn, th! xa va thanh pho, Chu 
tjch UBND cac xa, phuôrng, thj tr.n và các t chüc, cá nhãn có lien quan chiu trách 
nhim thi hàth Quyêt djnh này./., 



C. 

PHV LUC 
DANH MUC THU TVC  HANH CH!NH TRONG LINH WC NONG NGHIP VA PHAT TRIEN NONG THON THUQC 

TRAM QUYEN GIAI QUYET CUA UY BAN NHAN DAN cAp xA TREN DIA  BÀN T!NH PHU YEN 
(Ban hành kern theo Quye't djnh s: "-/i'4/QD-UBND ngày W/.3,/2023 cia C/in tic/i UBND tinh Phi Yen) 

TT Ma 
TTHC Ten thu tic hanh chznh 

. ,. Thoi hn giat quyet Cãch thfrc,dia 
dim thirc hiên 

PhI, 
lê phi 

Can cu' phap 1r Ghi chu 

I. LINII VUC NONG NGfflP: 01 TTHC 

1.003596 Phê duyt k hoch 
khuyen nông (cap xA) 

60 ngày k tr ngày 
nhn dü ho s theo 
quy djnh. 

Np trirc tip tai  
BO phn mOt 
cra cüa UBND 
cap xL 

Không Nghj djnh s6 
83/2018/ND-CP ngày 
24/5/20 18 cüa ChInh 
phü. 

Thrc hin theo 
Quyêt djnh so 

2519/QD-BNN- 
KHCN ngày 
29/6/2018 cüa Bô 
Nông nghip và 
PTNT 

I. LINH VTC KHOA HQC, CONG NGH, MO! TRIXNG 01 TTHC 
2 1.008838 Xác nhn Hçp dng tip 

cn nguôn gen và chia sé 
lçii Ich 

03 ngày k tir ngày 
nhn dii ho sci theo 
quy djnh. 

Np trirc tip ti 
B.O phn mOt 
cüa ciia UBND 
cap xL 

Không - Lut Da 
d?ng sinh hçc 
so 20/2008/QH12 ciia 
QuOc hOi 
- Nghj djnh so 

59/2017/ND-CP 
ngày 12/5/2017 ciia 
ChInhphii 

Th?c hin theo 
Quyêt djnh so 

3480/QB-BNN- 
KHN ngày 
0 1/9/2020 ciia B 
Nông nghip và 
PTNT 

II. LINH VV'C  PHONG CHONG THIEN TAI: 05 TTHC 
2.002163 Däng k ké khai s6 lucing 

chän nuoi tp trung và 
nuoi trông thiiy san ban 
dâu 

07 ngày k tr ngày 
nhn duçcc kê khai. 

Khong Nghj cljnh s6 
02/2017/ND-CP ngày 
19/01/2017 ciia ChInh 
phii 

Thirc hin theo 
Quyt djnh s6 
3499/QD-BNN- 
PCTT ngày 
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TI Ma 
 TTHC 

.. 
Ten thu ttic hanh chinh 

.. ..,. 
Thoi han giai quyet 

Cách thfrc, dia 

dim thirc hin 

PhI, 

lê phi 

. , 
Can cii' phap 1' Ghi chu 

2 2.002162 H trçi khôi phic san xut 

vUng bj thit hai do djch 

bnh 

15 ngày k tr ngày 

nhn dü ho s theo 

quy djnh. 

Np tnrc tiêp ti 

Bô phn mOt 
cüa cüa UBND 

cap XL 

Khong Nghj djnh s 

02/2017/ND-CP ngay 

19/01/2017 cüa ChInh 

phü 

11/9/2019 cüa Bô 

Nong nghip và 

PTNT 
3 2.002161 Htivkhôiphicsanxuat 

vüng bj thit hi do thiên 

tai 

Không 

4 1.010091 H trçc khám ehta bnh, 

trçi cap tai nn cho 1irc 

hrgng xung kIch phong 

chong thiên tai cap xâ 

trong trizông hqp chua 

tham gia bão hiêm y tê, 

bão hiém xA hi 

25 ngày k tir ngày 

nhn dü ho s theo 

quy djnh. 

Không Nghj djnh s6 

66/2021/ND-CP ngày 

06/7/2021 cüa Chmnh 

phñ 

Thirc hin theo Quy& 

djnh so 3461/QD- 

BNN-PCTI' ngày 

04/8/202 1 cüa BO 
Nong nghip và 

PTNT 

5 1.010092 Trq cap tiên tuât, tai nn 

(di vó'i trut1ng hcip tai 

nn suy giãm khã näng 

lao dung ttr 5% trâ len) 

cho 1rc lixqng xung kIch 

phOng chông thiên tai cap 

xä chua tham gia bão 

him xa hôi 

30 ngày kê tr ngày 

nhn dü ho sc theo 

quy djnh. 

Np tr.rc tiêp ti 

B phn mOt 

cCia cüa.UBND 

cap xä. 

Không Nghj djnh s6 

66/20211ND-CP ngày 

06/7/202 1 cüa ChInh 

phü 

Th%rc hin theo 

Quyt djnh s6 

346 1IQD-BNN- 

PCTT ngày 

04/8/202 1 cüa Bô 

Nông nghip và 

PTNT 

III. LINH VIIC THUY Lrn: 03 TTHC 

2.001621 H trq du tu xay dung 

phát trin thüy igi nhO, 

thus' lcii nii dông và tuài 

tiên tiên, tiêt kiém nuâc 

(Doi vài nguôn von ho trg 

trrc tiép, ngân sãch dja 

phucing Va nguôn von hçip 

pháp khác cüa dja phuang 

07 ngày k tir ngày 

nhn dü ho sa theo 

quy djnh. 

Np trirrc tip tai 

B ph.n mt 

cüa cüa UBND 

cap xL 

Không - Lust Thüy lqi s6 

08/2007/QH14 ngày 

19/6/2017 

- Nghj djnh so 
77/2018/ND-CP ngày 

16/5/2018 cüa ChInh 
phü. 

mire hin theo 
Quyet dnh st 

2525/QD-BNN- 

TCTL ngày 

29/6/20 18 cüa Bô 

Nông nghip va 
PTNT 
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TT Ma 
TTHC 

., 
Ten thu tiic hanh chinh 

,. .,. Tho'i hn giai quyet Cách thfrc, dia 
dim thtrc hiên 

PhI, 
lê phi 

. 
Can cu' phap b' 

. - 
Ghi chu 

phan b d? toán cho 
UBND cap xâ th?c hiên) 

2 1.003446 Thm djnh, phê duyt 
phrnmg an ing phó thiên 
tai chó cong trInh, viing 
ha du dp trong qua trInh 
thi cong thuOc thãm 
quyên cüa UBND cap xã. 

30 ngày k tr ngày 
nhn dü ho s theo 
quy djnh. 

Không - Lut Thüy lçii so 

08/2017/QH14 ngày 
19/6/2017. 
- Nghj djnh so 

1 14/2018/ND- CP ngày 
04/9/2018 cüa ChInh 
phü. 

Thirc hin theo 
Quyêt djIIh so 

4638/QD-BNN- 
TCTL ngày 
22/11/2018 cña BO 
Nông nghip và 
PTNT 3 1.003440 Thm djnh, phê duyt 

phumig an ñng phó vâi 
tInh huông khn cap thuOc 
thâm quyên cüa UBND 
cap xa 

30 ngày k tr ngy 
nl4n dü ho sc theo 
quy djnh. 

Khong 

IV. LINH VU'C TRONG TRQT: 01 TTHC 

1.008004 Chuyn di cci cu cay 
trông trên dat trông lUa 

05 ngày lam vic, k 
tr ngày nh.n duçic 
bàn däng k chuyên 

dôi hçrp l và phü 
hcip 

NOp trirc tip ti 
BO phn mt 

cira cüa UBND 
cap xà 

Không - Li4t Trng trçt näm 
2018 so 31/201 8/QH 14 
ngày 19/11/2018. 
- Ngh djnh so 

94/2019/ND-CP ngày 
13/12/2019 cüa Chinh 
phiL 
- Quyêt djnh so 15 1/QD- 
BNN ngày 09/01/2020 

# _ • A cua BQ Nong nghiçp va 
PTNT 

Thrc hin theo 
Quyét djnh so 

15 1IQD-BNN ng 
09/01/2020 cüa 
Nông nghip ' 
Phát triên nô 
thôn. 

,,. 
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