
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    1782     /QĐ-UBND          Thừa Thiên Huế, ngày   10    tháng 8 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính b  b i bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp 

và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

 

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 số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 

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

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Xét đề nghị  iám đốc S  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn t i T  tr nh 

số 1155/TTr-SNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND c p huyện  Danh m     m th o . 

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

Điều    Chánh Văn phòng UBND tỉnh;  iám đốc S  Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trư ng 

các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                  
- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC (VP Chính phủ) (gửi qua m ng); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các s , ban, ngành c p tỉnh (gửi qua m ng); 

- VPUB: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, CCHC, NN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN 

 GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Ban hành   m th o Quyết định số  1782  /QĐ-UBND ngày  10  tháng 8 năm 

2018 của Chủ tị h UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
 

Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy đ nh 

việc b i bỏ thủ tục hành 

chính 

Ghi chú 

1 

Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ 

trợ phát triển sản xu t thuộc 

Chương tr nh 135 giai đo n 3 

 

Thông tư số 18/TT- 

BNNPTNT ngày 9/10/2017 

của Bộ trư ng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT  

 

Các TTHC này 

được công bố t i 

QĐ số 1531/QĐ-

UBND ngày 7 

tháng 7 năm 2017 

của UBND tỉnh 2 

Thẩm định, phê duyệt dự án 

chuyển đổi cơ c u cây trồng, vật 

nuôi có giá trị kinh tế theo quy 

ho ch thuộc Chương tr nh 30a 
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