
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THUỘC  

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH   

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        tháng 10  năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ   

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

 giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 

hành chính 

liên thông 

TTHC được công bố theo Quyết định số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 

 

Đăng ký kê khai số 

lượng chăn nuôi tập 

trung và nuôi trồng 

thủy sản ban đầu 

 

07 ngày 

 làm việc 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không  Không 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

- 

2 

Hỗ trợ khôi phục sản 

xuất vùng bị thiệt hại 

do dịch bệnh 

15 ngày 

 làm việc 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không  Không 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

Cấp tỉnh 

3 

Hỗ trợ khôi phục sản 

xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai 

15 ngày 

 làm việc  

Bộ phận 

Một cửa  

cấp xã 

Không  Không 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

Cấp tỉnh 
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