
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-UBND    Kon Tum, ngày       tháng      năm      

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung các thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

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

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số 

quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

88/TTr-SNN ngày 29 tháng 4 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung các thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể: 

1. Bổ sung thủ tục hành chính “Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành” vào Danh mục 

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

công tỉnh. 

2. Bổ sung thủ tục hành chính “Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và 
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chia sẻ lợi ích” vào Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã. 

3. Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Có Danh mục và quy trình nội bộ kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và bãi bỏ: 

1. Thủ tục hành chính “Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản” tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành 

chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận và trả kết 

quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Thủ tục hành chính “Công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 

toàn và được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành” tại Quyết định 351/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 

năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt bổ 

sung Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

3. Quy trình số 31 và 35 (điểm II.1, mục II, Phần A và Phần B) tại Quyết 

định số 567/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 

hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức, viên chức thực 

hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm 

theo Quyết định này. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan 

thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời, tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, 

dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính 

lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông 

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

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng 

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 Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Viễn thông Kon Tum; 

- UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, TTHCC.LTLH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Lê Ngọc Tuấn 
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