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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG VÀ THAY THẾ
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1664/Qð-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
Danh mục TTHC

I

Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai

1

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ
quốc tế khẩn cấp ñể cứu trợ thuộc
03 ngày làm
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân
việc
các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

2

3

ðịa ñiểm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Tại khoản 3, khoản 4 ðiều 8 Nghị
Trung
tâm
ñịnh
số 50/2020/Nð-CP ngày
20/4/ 2020 của Chính phủ quy ñịnh
Phục vụ Hành
Không
chính
công
về tiếp nhận, quản lý và sử dụng
tỉnh Hà Nam
viện trợ quốc tế khẩn cấp ñể cứu
trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Khoản 2 ðiều 13, ðiều 15 Nghị
Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc
Trung
tâm
ñịnh
số 50/2020/Nð-CP ngày
tế khẩn cấp ñể khắc phục hậu quả
05 ngày làm Phục vụ Hành
20/4/2020 của Chính phủ quy ñịnh
thiên tai không thuộc thẩm quyền
Không
việc
chính
công
về tiếp nhận, quản lý và sử dụng
quyết ñịnh chủ trương tiếp nhận
viện trợ quốc tế khẩn cấp ñể cứu
tỉnh Hà Nam
của Thủ tướng Chính phủ
trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Tại ñiểm b khoản 2 ðiều 14, ðiều
15 Nghị ñịnh số 50/2020 /Nððiều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc
Trung
tâm
CP ngày 20/4/2020 của Chính
tế khẩn cấp ñể khắc phục hậu quả
Phục vụ Hành
phủ quy ñịnh về tiếp nhận, quản lý
Không
thiên tai không thuộc thẩm quyền Không quy ñịnh
chính
công
và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn
quyết ñịnh chủ trương tiếp nhận
tỉnh Hà Nam
cấp ñể cứu trợ và khắc phục hậu
của Thủ tướng Chính phủ
quả thiên tai.
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