
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SNN-VP Hải Dương, ngày      tháng  10  năm 2022
V/v công khai danh mục TTHC sửa đổi, 
bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Nông nghiệp và PTNT

      Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành 
các Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung 
thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và PTNT gồm:

- Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó sửa đổi, bổ 
sung đối với 10 TTHC thuộc lĩnh vực Đê điều;

- Quyết định số 2722/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC sửa 
đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó có sửa đổi, bổ sung 
02 TTHC và phê duyệt 02 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Bảo 
vệ thực vật.

(Nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm)

Toàn bộ nội dung của Quyết định số 2721/QĐ-UBND và Quyết định số 
2722/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh được cập nhật trên 
website của Sở Nông nghiệp và PTNT tại địa chỉ 
http://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/ và được công khai trên cơ sở dữ liệu về 
TTHC tỉnh http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/.

Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các sở, ban, ngành của tỉnh; 
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Trung tâm phục vụ HCC;
- Chi cục Thuỷ lợi;
- Chi cục Trồng trọt và BVTV;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Kèm theo Công văn số          /SNN-VP ngày        tháng 10 năm 2022

 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lĩnh vực Đê điều

1 Cấp giấy phép cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê 
điều

2 Cấp giấy phép khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều

3 Cấp giấy phép xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong 
phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông

4 Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước 
ngầm trong phạm vi 1,0 km tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều

5 Cấp giấy phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, 
thuyền, bè, mảng

6 Cấp giấy phép để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông
7 Cấp giấy phép nạo, vét luồng, lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều

8 Cấp giấy phép xây dựng công trình ở bãi sông nơi chưa có công trình xây 
dựng theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

9 Điều chỉnh giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều
10 Gia hạn giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán TBVTV
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