
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 2096/QĐ-UBND

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

Phú Thọ, ngày  19  tháng 8 năm  2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

lĩnh vực Thủy sản, lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung  một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 
tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc 
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 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ 
rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 164/TTr-SNN ngày 04/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính lĩnh vực 
Thủy sản, lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo văn bản thực thi đơn giản 

hóa thủ tục hành chính theo phương án đã được phê duyệt.
-Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc sở, ngành, đơn vị có liên quan thực 

hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh 

Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
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Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang
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PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC THÚ Y, LĨNH VỰC THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2096/QĐ-UBND ngày  19  tháng 8 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

1. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 
đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận.

1.1. Nội dung đơn giản hóa: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
từ 20 ngày giảm xuống còn 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (giảm 03 
ngày làm việc).

Lý do: Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã luôn quan tâm đầu tư phát triển ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước,  thông 
tin cơ sở dữ liệu được số hóa, lưu trữ điện tử giúp cán bộ quản lý có thể triết xuất 
nhanh chóng, hỗ trợ đặc lức cho công tác quản lý. Đồng thời, việc đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác 
chuyên môn đặc biệt trong ngành nông nghiệp cũng luôn được quan tâm, chú trọng 
và tổ chức thường xuyên. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không 
ngừng được nâng lên, đảm bảo thực hiện tốt, nhanh chóng, hiệu quả các nhiệm vụ 
quản lý đề ra. Góp phần rút ngắn thời gian giải quyết các công việc của tổ chức, cá 
nhân.

Ngoài ra việc cắt giảm thời gian giải quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều 
cá nhân, tổ chức nhận kết quả thủ tục hành chính nhanh hơn, giải quyết kịp thời nhiều 
công việc và góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đến giải quyết 
thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

1.2. Kiến nghị thực thi: 
- Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện thủ tục hành chính đã 

được công bố tại Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng nông lâm sản 
và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh thời gian thực 
hiện thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 
27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát, sửa đổi 
thời hạn giải quyết thủ tục hành chính quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 46 Thông tư 
14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
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1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:
- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 458,180 đồng/hồ sơ/năm 
- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 370,760 đồng/hồ sơ/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 87,420 đồng/hồ sơ/năm. 
- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 19,08 %. 
2. Thủ tục: Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy 

sản (theo yêu cầu).
2.1. Nội dung đơn giản hóa: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 

từ 10 ngày giảm xuống còn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (giảm 03 
ngày làm việc).

Lý do: Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã luôn quan tâm đầu tư phát triển ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước,  thông 
tin cơ sở dữ liệu được số hóa, lưu trữ điện tử giúp cán bộ quản lý có thể triết xuất 
nhanh chóng, hỗ trợ đặc lức cho công tác quản lý. Đồng thời, việc đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác 
chuyên môn đặc biệt trong ngành nông nghiệp cũng luôn được quan tâm, chú trọng 
và tổ chức thường xuyên. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không 
ngừng được nâng lên, đảm bảo thực hiện tốt, nhanh chóng, hiệu quả các nhiệm vụ 
quản lý đề ra. Góp phần rút ngắn thời gian giải quyết các công việc của tổ chức, cá 
nhân.

Ngoài ra việc cắt giảm thời gian giải quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều 
cá nhân, tổ chức nhận kết quả thủ tục hành chính nhanh hơn, giải quyết kịp thời nhiều 
công việc và góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đến giải quyết 
thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

2.2. Kiến nghị thực thi: 
- Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện thủ tục hành chính đã 

được công bố tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp 
nhận, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu 
Chính phủ sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Điểm b, Khoản 
3, Điều 35 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa: 
- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 588,800 đồng/hồ sơ/năm 
- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 440,000 đồng/hồ sơ/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 148,800 đồng/hồ sơ/năm. 
- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 25,30 %. 
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