
UY BAN NHAN DAN 
T!NH PHU YEN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc ip  - Ttr do  - Hinh phüc  

S: Aff(/QD-UBND Pht Yen, ngàyJtháng 12 nám 2022 

QUYET D!NH 
V vic thông qua Phuong an don giãn hóa 

thu tuc hành chInh trên dia bàn tinh Phü Yen nãm 2022 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TNH 

Can th Lut To chi'c chInh quyén dja phutrng ngày 19/6/2015 và Lut tha 
doi, b sung mt Sd dku cza Lut td chi'c C'hInh pht và Lut td ch&c chInh quyn 
dfa phuv'ng ngày 22/11/2019; 

Can c& Nghf dinh sO' 63/2010/ND-CF ngày 08/6/2010 cia C'hInh phü v 
kiém soát thu tuc hành chlnh, Nghj djnh sO' 92/2017/ND-CF ngày 07/8/2017 cua 
ChInh phi tha ddi, bO' sung m(5t sO' diu cia các Nghj djnh lien quan dO'n kie2m soát 
thu tuc hành chInh, 

Can c&ThOng tu' sO' 02/2017/TT-VPCF ngày 31/10/2017 cia Chü nhim, Bó 
trwàng Van phOng C'hInh phz ye hu'ó'ng dá'n nghip v ki&m soát thu tyc hành 
chInh; 

Can ci KO' hogch sO' 31/KJ-I-UBND ngày 28/01/2022 cia UBND tinh ye rà 
soát, dánh giá thi tyc hành chInh näm 2022, 

Theo d nghj cza Chánh Van phông UBND tinh. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Thông qua phiiong an don gián hóa thu tiic hành chInh trong các 1mb 

vrc: ngh thuat bieu dien, bao ye thc vat,  thu y, chan nuoi, thi dua khen tht.wng, 
thành lap và hoat dtng cüa hO kinh doanh thuOc th.m quyn giãi quyt, quân 1 cüa 
Sâ Van hóa-Th thao và Du ljch, Si Nong nghip và Phát trin nông thôn, S& NOi 
vi, Si K hoach và Du tu (Phy lyc dInh kern,). 

Diu 2. Giao Giám dc cac S? có lien quan tham miru UBND tinh dir thão 
vAn bàn thc thi Phuung an don giân hóa di vói các thu tiic hành chInh ct giám 
v thành phn h so, thôi gian, sang kin câi each thu tic hành chInh cüa tinh theo 
nii dung kin nghj sau khi duçc sau khi &rcic ChInh phu, ThU tuàng ChInh phU và 
các BO,  ngành thông qua. 

Diu 3. Van phông Uy ban nhân dan tinh có trách nhim kim tra, don dc 
các S, ngành thirc hin Quyt djnh nay. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngây k. 
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Diu 5. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, 
Th thao va Du ljch, Nông nghip và Phát triên nông 
Dâu tu và cac t chirc, cá nhân có lien quan chju trách 

này.I.j 

Nd nhin: 
- NhtrDiêu 5; 
- Cc KSTFHC-VPCP; 
- Các Bô: VHTI'DL, NNPTNT, NV, KHDT; 
- Chñ tjch, cac Phó Chü tjch UBND tinh 
- Các Sâ', ban, nganh; 
- UBND các huyn, th xä, thãnh phô; 
- Chánh, các Phó CVP UBND tinh; 
- Luti: VT, NC. 

Giám dôc các s&: Van hóa- 
thôn, Ni vi, K hoach vâ 
nhim thi hành Quy& djnh 

KT.CHU TICH 
flU T!CH 

A Tan Ho 
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PHV LVC 
PHUONG AN DON GIAN HOA THU TVC  HANH CH!NH 

THUt HIEN TREN IMA BÀN T!NH PHU YEN 
(Ban hành kern theo Quye't d/nh sOø6'/QD-UBND ngày .tháng 12 nârn 2022 cüa 

Chi tich Uy ban nhdn dan tinh Phz Yen,) 

1. Thu tic. to chfrc biu din ngh thut trên dla  bàn quãn 1 (không 

thuôc trtr&ng hqp trong khu6n kh hçp tác quc t cüa các hi chuyên ngành 

v ngh thut biu din thuc Trung tro'ng, don v  siy nghip cong 1p có chüc 

näng biu din ngh thut thuc Trung uong). 

a) Ni dung don giân hóa: D nghj bô nii dung thu phi thm djnh chuong 
trInh ngh thut biu din. 

b)Ldo: 
Qua trin khai thirc hin thu tçic hành chInh nêu trén, quy djnh thu phi thrn 

djnh chucmg trInh ngh thu.t biu din chua phà hcip vâi thirc t, không hcp 1, tao 
gánh nng, Lam tAng chi phi tuân thu pháp lust  di vâi th chüc, doanh nghip, ci 
th: 

- Nu thAm djnh trirc tip së gay tn kern kinh phi cüa dcm vj t chirc biu 
din nhu san khu, am thanh, ánh sang, dao  cii, lirc ltrcing ngh s5, din viên... theo 
chuong trInh, vô din; hon nfta thi gian quy djnh giãi quyêt thu tiic hành chInh 
cüa co quan quãn l nhà nuóc không th t chüc th.m djnh trrc tip. Trithng hqp 
thm djnh h so trên giy ma thu phi thrn djnh (theo Thông tu s 28 8/20 16/TT-
BTC ngày 15/11/20 16 cüa B Tài chinh quy djnh mirc thu, ch d thu, np, quàn 
1 và sCr diing phi thm djnh chucing trInh ngh thut biu din; phi thm djnh ni 
dung chucing trInh trén bang; dia, phn mm và trên vt lieu khac) là không hçp 1)'. 

-Mtkhác, nu cQng mOt  chuong trmnh ngh thut do (dA di.rcicdjaphuong 
nay tham dnh va thu phi tham dnh de cap van ban chap thun to chuc bieu dien 
ngh thut) khi dn dja phuong khác biki din thI lai  phãi tip tic thm djnh và 
thu phi theo quy djnh, cir nhu vay don vj t chüc biu din ngh thut sê tn rt 
nhiu kinh phi khi di km din a các dja phuong khác. 

c) Kin nghj thrc thi: 
Kin nghj bO ni dung thu phi th.m djnh chuong trInh ngh thut biu 

din tai các vAn bàn: 
- Thông tu s, 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cüa B Tài chinh quy 

djnh mi.rc thu, ch do thu, np, quãn 1 và sü diing phi thm djnh chucing trInh ngh 
thut biu din; phi thm dinh ni dung chuong trInh trên bang, dia, ph.n mm và 
vat lieu khác. 

- Quyt djnh s 632/QD-BVHTTDL ngày 04/02/202 1 cüa BO VAn hóa, Th 
thao va Du ljch v vic cong b thu t%lc hành chinh mói ban hành, thu tic hành 
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chInh bj bãi bö trong linh virc ngh thut biu din thuc phm vi chñ'c näng quán 

1' cüa Bô Van hóa, Th thao và Du ljch. 
.7 • F P. 7 • • A A 7' A 7' 

2. Thu tic cap Giay chwng nhn du dieu kiçn buon ban phan bon 

a) Ni dung don giân hóa: 

Bâi bô yêu cu np "Ban chyp van bcng chth'zg nhn dâ dwçic tp huá'n, bi 

dw&ng chuyên mon vphân bón ", theo do chi yêu c,u cá nhân kê khai thông tin v 

chrng chi tap hun vào mk Don d nghj cp Gi.y chng nhn dü diu kin buôn 

ban phân bón. 

b) L do: "Van bcing chig nhçn bi dwö'ng chuyên mon v phán bón" dã 

duqc Chi ciic Trng tr9t và Bâo v thirc vWCa quan chuyên ngành bâo v va 
kim djch thirc v.t tp hu,n và cp tnthc do. 

c) Kin nghj thc thi: 
- Sira dôi khoán 2 Diu 15 Ph 1%ic I Nghj djnh st 84/20191ND-CP ngày 

14/11/20 19 cüa ChInh phü quy djnh v quân 1 phân bón. 
- B sung thông tin lien quan dn van b.ng churng nhn dà duçic t.p hutn, 

bi duorng chuyên mon v phân bón t.i Don d nghj theo Mu s6 08 tai  Phii 1iic I 

ban hành kern theo Nghj djnh 84/2019/ND-CP ngày 14/11/2019 cüa ChInh phü 

quy djnh v quãn 1 phân bón. 
.7 • . P. 9 • A A P. 7' 

3. Thu tiic cap Ii Giay chtrng nhan du then kiçn buon ban phan hon 

a) Ni dung don giân hóa: 

Bãi bO thành ph.n h so: "Gi.y chüng nh.n dàng k doanh nghip hoc 

Giy chi'ng nhan  du t.r hoc Giy chi.'rng nhn däng k kinh doanh ho.c Giy 
chrng nhn däng k h kinh doanh dâ dixçc süa di" và "Bàn chiip van b.ng 

ch'irng nhn dã duçic t3p  hu,n, bi duong chuyên mon v phân bón"; theo do b 

sung thông tin v các 1oi gity nay trong Don d nghj. 
F 7' A A A A A 

b) Ly do: Van bang chung nhn boi dixong chuyen mon ye phan bon da 

duçic Chi ciic Trng trQt và Bào v thirc 4t/Co quan chuyên nganh bâo v và kim 
djch thuc vt tap hun và cp tnthc do. Co quan nhà nuóc thirc hin tra cüu thông 
tin v doanh nghip trên Co s& d 1iu quc gia v däng k doanh nghip. 

c) Kiên nghj thirc thi 
- Süa di khoàn 2 Diu 15 Phi,j 1%ic I Nghj djnh s 84/20191ND-CP ngày 

14/11/2019 cña ChInh phü quy djnh ye quân 1 phân bón. 
- Bãi bO dim b khoãn 3 Diu 16 Nghj djnh 84/2019/ND-CP ngày 

14/11/2019 cüa ChInh phU quy djnh v quàn 1 phân bón. 
- Bô sung thông tin lien quan dn "Van bng chrng nh.n bi dung chuyên 

mon v phân bón" ti Don d nghj c.p li Giy chüng nh.n theo Mu s 08 tai  Phii 

1iic I ban hành kern theo Nghj djnh 84/2019/ND-CP ngày 14/11/2019 cña ChInh 
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phü quy djnh v quán 1 phân bón (thông tin v Gi.y chirng nhan däng k doanh 
nghip dä dirçic yeu cu tai  rniic 1 Mu s 08). 

4. Thu tiic cp Giy chfrng nhn dü diu kiin san xut thfrc an chãn 
nuôi thirong mi, thrc an chän nuôi theo dt hang 

a) Ni dung don giàn hóa: 

- Bâi bó thành phAn h so: "Ban sao, chyp tài lieu chi'ng minh có bin 
pháp báo ye môi truô'ng du'çic cc' quan Co thám quyn xác nhn theo quy d/nh cia 
phOp luát v báo v mOi tru'àng" di.rçc 1it kê tai  dim c khoãn 4 Mu s 
02.TACN (thuy& minh diu kin san xu.t thirc an chàn nuôi) Phii liic I Nghj dj 
so 13/20201ND-CP; thay vào do tài 1iu nay së duqc kê khai thông tin (s& k 
hiu) tai bàn thuyt minh nay và duçic kim tra khi thrc hin dánh giá diu ki 
thuc t tai co s& san xut thüc an chän nuôi theo quy djnh. 

b) L do: Theo quy djnh ti dim b khoân 3 Diu 10 Nghj djnh s 
13/2020/ND CP, sau khi h so dat  yêu CU, co quan cO thâm quyn sê thành 1p 
doàn dánh giá diu kin thc tê cüa co Sti san xt thüc an chän nuôi thea ni dung 
quy dlnh tai khoãn 2 Diu 11 Nghj djnh nay; ngoài các ni dung dánh giá khác, 
cOn cO ni dung yêu câu dánh giá ye kê hoach  bão v môi trixOng hoc CO van bàn 
xác nhn danh giá tác dng môi trithng (khoãn 10 miic I Miu s 04.TACN Phi 
Ivc I). Do vy, khi dn kim tra trrc tip tai  co s& san XULt thüc an chAn nuôi, t 
chirc Ca nhân së phái chüng minh hoc xut trInh các tài Iiu lien quan v môi 
trung. Viêc quy djnh vira phái np cac tài 1iu nay khi gui h so và khi kim tra 
thrc t (02 1n) là không c,n thit và không hçrp 1. 

c) Kin nghj: Bãi bO dim c khoán 4 Mu s 02.TACN Phii hic I Nghj djnh 
so 13/2020/ND-CP ngày 21/01/2020, theo do süa di nhusau: "c,) Tài lieu chzng 
minh Co bién pháp báo v mói tru'&ng ducic cc' quan cO tMm quyn xác nhgAn  theo 
quy d/nh cia pháp lut v báo v môi tru'O'ng (lift kê so' k)> hiu, ngày tháng cia 
tài lieu) ". 

5. Thu tiic cp, cp 1ti Giy chfrng nhn diu kin v sinh thu y 

a) Ni dung don giãn hóa: 
Bãi bó yêu câu thrc hin cp gi.y chirng nh.n diu kin v sinh thu y di 

vói trang trai  chän nuôi thuong phâm quy mô lan, trang trai  chàn nuôi con ging 
quy mô lan; co sâ san xut thirc an chän nuôi cO ngun gc dng 4t và CáC San 
phâm dngv.t kháckhông sir dung lam th%rc phrn theo hisâng thong nhât co sa 

chi phai chu m9t giay chimg than du dieu kien san xuat, krnh doanh nong, lam, 
thüy san; rà soát, bãi bO các chi tiêu kim tra v sinh thi'i y, an toàn thirc phAm tai 
Thông tu s 09/2016/TT-BNNPTNT, Thông tu s 71/2011/TT-BNNPTNT, Thông 
tu s 38/2018/TT-BNNPTNT,... trüng vOi các chi tiêu tai  Nghj djnh s 

, - A A A A • . ' , 13/2020/ND CP. Cac quy dnh ky thuat khac neu can thiet phai quy dnh, thi tich 
hçip vao quy djnh cüa diu kin chän nuôi, diu kin san xut thüc an chän nuôi. 
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b) L do: Giârnchng chéo, khcphiic tInh trang mOt  cci s& chju nhiu 

giay chung nhan du dieu kiçn truoc khi di vao hoat dçng; tao  dieu kiçn thuan Igi 

cho co sâ chän nuoi, giãrn chi phi thirc hin thu tiic hành chInh. 

c) Kin nghj: Sira di khoàn 2, 3 Diu 36, Diu 37, Diu 38 Thông tu s 
09!2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/20 16 cüa B Nông nghip và PTNT quy djnh 
v kim soát git m va kim tra v sinh thu y; si'ra di Thông tu s 71/2011/TT 
BNNPTNT ngày 25/10/20 11 cüa B Nông nghip và PTNT ban hành quy chuân 
k5 thuQt quc gia lTnh virc thu y; Thông tir s 38/201 8/TT-BNNPTNT ngày 
25/12/2018 cüa B Nông nghip và PTNT quy djnh vic th.m djnh, chüng th.n 

co s& san xut, kinh doanh thrc phm nông, lam, thüy san dü diu kin an toàn 
thre phm thuc pham vi quán 1 cüa B Nông nghip Va PTNT. 

6. Thu tc cp Iai giy chfrng nhn dáng k h kinh doanh 

a) Ni dung don giân hóa: 
Ctt giâm thai han  giái quyt tr 03 ngày lam vic k t1r ngày nh.n dü h so 

hop ! xu6ng can 02 ngày lam vic k tir ngày nh.n dü h so hop 1. 

b) L do: Vic cp mâi gi.y chüng nh,n dãng k h kinh doanh hin nay dä 

dirçic Co quan dàng k kinh doanh a cp huyn (Phông Tài chInh-K hoach)  c.p 

nhât, km trU có h thng. Do do trong trithng hop Giy chi'rng nh.n dáng k hO 
kinh doanh mat, cháy, rách, nat hoc bj tiêu hUy duâi hInh thirc khác ma chU hO 
kinh doanh có d nghj cp la  thI v.iOc tra ciru, c.p lai  duçc thrc hin khá d dàng, 

không m.t qua nhiu thii gian nên thai han  giài quyt 02 ngày lam vic k tr ngày 

nhân dü h so hop 1 là hop 1. 

c) Kin nghj thirc thi: 
D nghj sra di quy djnh tai  Khoàn 1 Diu 94 Nghj djnh s 01/2021/ND CP 

ngày 04/01/2021 cüa ChInh phü v dàng k doanh nghip 
9 - •A 9 9 A A • 

7. Thu tiic tng Giay khen cua Chu t!ch  UBND cap huyçn ye thanh tich 

dôtxut 

a)NQidungdcingiãnhóa: 
Cat giâm thai han giai quyêt tü 20 ngay lam viêc kê tu ngay nhân du h so 

hop 1 xuong con 10 ngay lam vice ke tu ngay nhan du ho so hop lç 

b) L do: Tang giy khen cüa ChU tjch UBND c.p huyn v thành tIch dOt 
xut là hInh thirc khen thuang nhm dng viên kjp thai các cá nhân, t chüc có 

thành tIch dOt  xut. Do do, vic giâi quyt thu tic nay nên duqc thirc hiOn  trong 
thai gian ngn. Qua trin khai thI UBND cp huyn chi thrc hin trong thai gian 
10 ngày lam vic. 

c) Kin nghj thrc thi 
D nghj sàa di quy dinh v thai gian thm djnh tai  Diu 48 cüa Nghj djnh 

s 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cUa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mOt  s 

diu cüa Lu.t thi dua, khen thuOrig. 
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