
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bổ sung các thủ tục hành chính được tiếp nhận  

và trả kết quả tại Bộ phận một cửa huyện 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN  

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 

2015; 

 Căn cứ Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản 

lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý 

của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; 

 Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt qui trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND huyện 

về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

Xét Tờ Trình số 252/TTr-PNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2020 của 

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện. 

                                             QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 

15/8/2020. 

Điều 2. Các thủ tục hành chính gồm: 

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 

- Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính 

đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). 
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- Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận 

ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sựu thay 

đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP). 

- 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. 

Điều 3. Công bố các thủ tục hành chính: 

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện. 

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ Phận tiếp nhận và 

trả kết quả huyện. 

- Thông tin trên hệ thống phát thanh huyện để các đơn vị, địa phương và 

các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình biết để liên hệ thực hiện. 

Điều 4. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính. 

- Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. 

- Địa chỉ: Số 9A, đường Lê Văn Tám, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang. 

Điều 5. Thu phí và lệ phí. 

- Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT bố trí người trực tiếp nhận và trả kết 

quả theo đúng quy định. 

- Tổ chức thu phí, lệ phí và thanh quyết toán theo các quy định hiện hành. 

Điều 6. Quyết định có hiệu lực  kể từ ngày 15/8/2020. 

Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp 

huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:     
- Sở NN&PTNT tỉnh AG; 

- TT HU-HĐND-UBND huyện; 

- Các Phòng, Ban, Ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Trí 
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