
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Số:  1868   /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày  03  tháng 8  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong 

 lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế  
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 

năm 2017 của Chính phủ 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 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 1262/TTr-SNNPTNT ngày 23 tháng 7 năm 2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

1. Cập nhật thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ 

tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định. 

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình điện tử, quy trình nội bộ giải quyết các thủ 

tục hành chính này và hoàn thành việc cấu hình thủ tục hành chính trên phần mềm 

Hệ thống xử lý một cửa tập trung; 

3. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



 
 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (gửi qua mạng); 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (gửi qua mạng); 

- UBND các huyện, TX, thành phố Huế (gửi qua mạng); 

- VPUB: CVP, các PCVP, CV NN, XD; 

- Lưu: VT, HCC.  

 Phan Ngọc Thọ            
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