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THÔNG BÁO 

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết  
thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công  

 
  

Thực hiện 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; 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. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo: 

 1. Kể từ ngày 01/11/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Tuyên Quang đối với 107 thủ tục thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở theo 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. 

 Địa chỉ: Số 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối với thủ tục đặc thù thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật “Cấp giấy chứng 

nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng 

kiểm dịch thực vật” Sở Nông nghiệp và PTNT không thực hiện tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh vẫn tiếp tục được tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết tại Sở theo quy định tại 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.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xin trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá 

nhân và doanh nghiệp biết để thực hiện các thủ tục hành chính./. 
  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- UBND các xã, phường thị trấn; 
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 
- Trang TTĐT của Sở; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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