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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính theo cơ chế “Một cửa” thuộc  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh 

về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 328/QĐ-

UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp 

lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; bổ sung 

nhiệm vụ, quyền hạn đối với Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 về việc phê 

duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 4129/UBND-THCBKS ngày 26/10/2021 về việc thực 

hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT kể từ ngày 

01/11/2021.  



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021. 

Bãi bỏ quyết định số 440/QĐ-SNN ngày 28/12/2018 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Quyết định số 381/QĐ-SNN ngày 05/7/2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa"thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên 

môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao động 

thuộc Sở và các đơn vị căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Như điều 3 (thực hiện); 
- Lưu: VT, VP.                                               

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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