
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 

Số:             /TTr-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày       tháng       năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thẩm định và công bố thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực nông nghiệp  

và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 

 

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

TTHC; 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 TTHC; 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 TTHC;  

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 TTHC; 

Căn cứ Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND ngày 12/11/2022 của HĐND tỉnh 

Nghệ An Quy đinh nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị dặt hàng trong thực hiện các hoạt động 

hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 

Nghệ An Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị 

cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá hoạt động trên biển 

thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An;Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình 

xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá 

hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An; 

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành rà soát và xây dựng các 

thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

ban hành, cụ thể:  

- Công bố mới 02 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển 

nông thôn theo Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND ngày 12/11/2022 của HĐND tỉnh 

Nghệ An Quy đinh nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị dặt hàng trong thực hiện các hoạt động 
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hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An. Trong đó 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và PTNT; 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện. 

- Sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT: “Thủ tục Cấp văn bản chấp thuận đóng 

mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển” và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính “thủ tục 

Cấp lại văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển” ban 

hành theo Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh do 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét 

duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá 

hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An. 

Để kịp thời công bố thủ tục hành chính theo quy định, Sở Nông nghiệp và 

PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, thẩm định và ban hành quyết định công bố 

TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

(có Dự thảo Quyết định và phụ lục các TTHC gửi kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

Nơi  nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phùng Thành Vinh 
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