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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   mới ba   à   trong  

 ĩ   v c phòng chống thiên tai t u c    m vi c ức  ă g quả   ý  

của Sở Nô g  g iệ  và P át triể   ô g t ô   
  

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 s  63 2010 N -CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s  92 2017 N -CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư s  02 2017 TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ  uyết định s  3499   -BNN-PCTT ngày 11 tháng 9 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công b  thủ tục 

thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng ch ng thiên tai thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Xét đề nghị của Giám đ c  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình s  297/TTr-SNN ngày 02 tháng 10 năm 2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công b  kèm theo  uyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực phòng ch ng thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình  ịnh theo  uyết định s  

3499   -BNN-PCTT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (P ụ lục kèm   eo). 

Điều 2.  uyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành ph ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  uyết định này. . 
 

Nơi nhận: 
- Như  iều 3; 
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT Tỉnh ủy, TT H ND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP KT; 

- TT TH-CB, P. HCTC; 

- Lưu  VT, K TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
P a  Ca  T ắ g 
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