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Số: 215/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý hoạt động về 

 lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông 

 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế mẫu về quản 

lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với 

Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

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

trình số 72/TTr-SNN ngày 29 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác 

quản lý hoạt động về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến 

nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-14-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-co-quan-chuyen-mon-ve-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-269221.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-15-2015-tt-bnnptnt-to-chuc-su-nghiep-truc-thuoc-so-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-269222.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-3808-qd-bnn-tccb-quan-ly-phoi-hop-thong-tin-bao-cao-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-2015-291000.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quy định 

trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về phối hợp giữa Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có nội dung trái với 

Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Nội vụ, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo) 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trưởng phòng KT, NC; 

- Lưu: VT, NLN (Toản). 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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