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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày          tháng 05  năm 2022 

Kính gửi:  Văn phòng UBND tỉnh. 

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 

phủ về 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 7/8/2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung  một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 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 về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành rà soát, đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An và các Văn bản QPPL mới nhất của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT trong đó đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và PTTN: sửa đổi, bổ sung 31 thủ tục hành chính; bãi bỏ 03 thủ tục 

hành chính. Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

cấp huyện: Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính; bãi bỏ: 1 thủ tục hành chính; 

cụ thể như sau: 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 

Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính tại số thứ tự: 1, 2, 4, 5 mục I; 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mục III; 1, 11, 12, 14, 17, 18 mục V; 1, 2, 3, 4 mục VI; 

1, 8, 13 mục VII; 1, 2, 3 mục VIII phần A (Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT) và 1, 2 mục III; 1 mục IV; 1, 2 mục V 

phần B (thủ tục hành chính cấp huyện) tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 

28/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, cụ thể: 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

1. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

Các thủ tục: “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; 
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Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật; Cấp giấy chứng 

nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối 

tượng kiểm dịch thực vật” 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: Thay đổi phần phí, lệ phí và căn cứ pháp 

lý do thay đổi Thông tư: Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 05 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp thay thế Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016. 

2. Lĩnh vực Thủy sản:  

- Thủ tục “Cấp giấy phép khai thác thủy sản”  

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

+ Thay đổi phần phí, lệ phí do thay đổi Thông tư: Thông tư số 

94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 

118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của  Bộ Tài chính. 

+ Thay đổi thời gian giải quyết: Cắt giảm thời gian giải quyết từ 06 ngày 

làm việc xuống còn 5,5 ngày làm việc so với quy định. 

- Thủ tục “Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản”. 

 Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Thay đổi phần phí, lệ phí và căn cứ pháp lý do thay đổi Thông tư: Thông 

tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 

118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của  Bộ Tài chính. 

- Thủ tục “Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; Cấp lại 
giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.”  

Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Thay đổi phần căn cứ pháp lý do thay đổi Thông tư: Thông tư số 

01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thay thế Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ 

NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018. 

- Thủ tục “Xóa đăng ký tàu cá; Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Cấp 

lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu 
cá”. 

 Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Bổ sung phần căn cứ pháp lý do bổ sung Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

- Thủ tục “Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá; Cấp giấy 

chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá”. 

Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 
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+ Bổ sung phần căn cứ pháp lý: 

Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định 

trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; 

lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản. 

Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ NN&PTNT 

sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

+ Thay đổi phần phí, lệ phí do thay đổi Thông tư: Thông tư số 

94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 

230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016. 

- Thủ tục “Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Thay đổi phần phí, lệ phí và căn cứ pháp lý do thay đổi Thông tư: Thông tư số 

112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ tài chính thay thế Thông tư số 

284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 

số 09/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3. Lĩnh vực thú y 

- Thủ tục “Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y”. 

 Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Bổ sung phần phí, lệ phí: Bổ sung cơ sở giết mỗ động vật nhỏ lẻ theo 

Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020. 

- Các thủ tục “Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật/sản phẩm động 

vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Bổ sung phần căn cứ pháp lý do bổ sung Thông tư 120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho dối tượng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 

(hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 

năm 2022). 

- Thủ tục “Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ 

quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu 

thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, 
chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) ”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Gộp 02 thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề thú y và gia hạn 

Chứng chỉ hành nghề thú y thành 01 thủ tục hành chính và sửa đổi tên thủ tục 

hành chính cho trùng khớp với tên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
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- Thủ tục “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Bổ sung căn cứ pháp lý do bổ sung Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT. 

- Thủ tục “Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Bổ sung căn cứ pháp lý do bổ sung Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT. 

4. Lĩnh vực chăn nuôi 

- Các thủ tục “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; Cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt 

hàng; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại 

quy mô lớn; Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với 
chăn nuôi trang trại quy mô lớn”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Bổ sung phí, lệ phí và căn cứ pháp lý do bổ sung Thông tư: Thông tư số 

24/2021/TT-BTC ngày 31/03/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. 

5. Lĩnh vực lâm nghiệp 

- Điều chỉnh tên Lĩnh vực Kiểm lâm thành lĩnh vực lâm nghiệp theo quy 

định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thủ tục “Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật, thực vật 

nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ 
lục II,III CITES”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

+  Điều chỉnh thời gian giải quyết từ “ 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định; Trong trường hợp cần kiểm tra thực tế thì thời hạn giải 

quyết không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định” 

thành “20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và không thẩm 

định điều kiện cơ sở nuôi; 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định và có thẩm định điều kiện cơ sở nuôi”. 

+ Giảm thời gian giải quyết so với quy định từ 45 ngày xuống còn 40 

ngày trong trường hợp cần kiểm tra thực tế. 

- Thủ tục “Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 
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+ Thay đổi tên thủ tục hành chính từ “Thủ tục Công nhận nguồn giống 

cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng 

giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)” thành “Công nhận, công 

nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp” theo Quyết định số 362/QĐ-BNN-

TCLN ngày 20/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

+ Bổ sung phần căn cứ pháp lý do bổ sung Thông tư số 22/2021/TT-

BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công 

nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. 

- Thủ tục “Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Thay đổi thời hạn giải quyết và bổ sung căn cứ pháp lý do bổ sung Thông 

tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản và 

Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ.  

6. Lĩnh vực quản lý xây dựng công trình 

- Thủ tục “Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

+ Thay đổi tên thủ tục hành chính “Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng” 

thành thủ tục hành chính “Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 

công trình”;  

+ Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ pháp lý:  

Do văn bản QPPL mới ban hành Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 

25/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng. 

- Thủ tục “Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều 

chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở”.  

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

+ Thay đổi tên thủ tục hành chính “Thủ tục Thẩm định, thẩm định điều 

chỉnh thiết kế xây dựng về  triển khai sau thiết kế cơ sở” thành thủ tục hành 

chính “Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh 

Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở”. 

+ Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ pháp lý: 

Do văn bản QPPL mới ban hành, cụ thể: Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung 

số  62/2020/QH14; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính 

phủ; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của chính phủ. 
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- Thủ tục “Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

điều chỉnh (trừ trường hợp nguồn vốn quy định tại Điều 2, Quyết định 

41/2017/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An ngày 5/4/2017)”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

+ Sửa đổi tên thủ tục hành chính “Thủ tục Thẩm định, thẩm định điều 

chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ trường hợp nguồn vốn quy 

định tại Điều 2, Quyết định 41/2017/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An ngày 5/4/2017)” 

thành thủ tục hành chính “Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế 

kỹ thuật điều chỉnh (trừ trường hợp nguồn vốn quy định tại Điều 2, Quyết định 

41/2017/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An ngày 5/4/2017”. 

+ Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ pháp lý: 

Do văn bản QPPL mới ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. Lĩnh vực lâm nghiệp 

Điều chỉnh tên Lĩnh vực Kiểm lâm thành lĩnh vực lâm nghiệp theo quy 

định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2. Lĩnh vực quản lý xây dựng công trình 

- Thủ tục “Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

+ Thay đổi tên thủ tục hành chính “Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng” 

thành thủ tục hành chính “Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 

công trình”.  

+ Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ pháp lý do bổ sung thông tư 10/2021/TT-

BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng. 

- Thủ tục “Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

điều chỉnh”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

+ Sửa đổi tên thủ tục hành chính “Thủ tục Thẩm định, thẩm định điều 

chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng” thành thủ tục hành chính 

“Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh”. 

+ Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ pháp lý do bổ sung Thông tư số 

11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3. Lĩnh vực thủy lợi 

- Thủ tục “Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình 

thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 
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Sửa đổi tên thủ tục hành chính “Thủ tục Thẩm định, phê duyệt quy trình 

vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND tỉnh phân cấp (Ủy ban nhân dân 

cấp huyện phê duyệt)” thành thủ tục hành chính “Phê duyệt, điều chỉnh quy 

trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do 

UBND cấp tỉnh phân cấp” phù hợp với tên trên Dịch vụ công quốc gia. 

4. Lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 

- Điều chỉnh tên Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lĩnh 

vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn theo quy định của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

- Thủ tục “Bố trí ổn định dân cư trong huyện” 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Thay đổi tên thủ tục hành chính từ thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong 

huyện, thành, thị thành Bố trí ổn định dân cư trong huyện phù hợp với tên thủ 

tục hành chính trên dịch vụ công quốc gia. 

- Thủ tục “Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh”. 

Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: 

Thay đổi tên thủ tục hành chính từ thủ tục  Bố trí ổn định dân cư ngoài 

huyện (thành, thị xã) trong tỉnh thành thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, 

trong tỉnh phù hợp với tên thủ tục hành chính trên dịch vụ công quốc gia. 

 II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ 

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự: 15 mục V; 6, 14 mục IX phần 

A (Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và 

PTNT) và 3 mục V phần B (thủ tục hành chính cấp huyện) tại Quyết định số 

2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, cụ thể: 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Lĩnh vực thú y 

Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (Bao gồm: Tiêm phòng, chữa 

bệnh, phẩu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; 

khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). 

Lý do bãi bỏ: Bãi bỏ do đã gộp 02 thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành 

nghề thú y và gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thành 01 thủ tục hành chính và 

sửa đổi tên thủ tục hành chính cho trùng khớp với tên trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

2. Lĩnh vực thủy lợi 

Các thủ tục: Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả 

nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (bãi bỏ); Cấp gia hạn, Điều chỉnh nội 

dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô 



8 

 

 

nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Lý do bãi bỏ: 

Bãi bỏ theo QĐ 67/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/1/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. Lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135 thuộc Chương trình Mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Lý do bãi bỏ: 

Bãi bỏ theo Thông tư số 18/TT- BNNPTNT ngày 9/10/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. 

(Có dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

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

thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét 

cho ý kiến thẩm định để Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung 

trước khi trình UBND tỉnh công bố. 

Rất mong được sự quan tâm, giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c);                       
- Lưu: VT. 
 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thị Nhung 
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