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QUYET DNH
Ban hành Quy ché phôi hçrp quán 1, hoit dng Va ch d thông tin
báo cáo gifra S& Nông nghip và Phát triên nông thôn v&i Uy ban nhân dan
các huyn, thành phô, thj xã ye linh vrc trông tr9t, bão v thi!c vt, chãn
nuôi, thu y, khuyên nông và phát triên nông thôn trên da bàn tinh Ngh An
CHU T4CH UY BAN NHAN DAN T!NH NGH AN
Can cz' Luçt TJ chüc ChInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015,
Can cz' Thông tit lien tjch sO' 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNVngày
25/3/2015 cza B5 tru'O'ng Bç3 Nông nghip và Phát triên nOngthon, B5 tru'àng
Bç5 Nç3i vy hu'áng dan chvc náng, nhiçm vy, quyên han và co' cáu tO chi'c cza co'
quan chuyên mOn ye nOng nghip và phát triên nOng thôn thuc UBND cap tmnh,
cap huyn,
Can c& Quyê't dfnh sO'5301/QD-UBND ngày 20/12/2019 cia 'Jy ban
nhán dan tinh Ngh An chuyên giao trçim Tróng trQt và báo vç thy'c vat, Tram
C/ian nuOi Va Thz y, Trgm Khuyên nOng và Ban Phát trién nóng thOn mien nii
thuóc So' NOng nghip và PTNT ye UBND cap huyn quán l),
Theo, d nghf cza Giám dóc So' NOng nghip và Phát triên nOng thOn ti
TO' trInh sO 4035/TTr-SNN-TCCB ngày 26/11/2020, cia SO' Tu'pháp ti Cong
van so 1534/STP-VB ngày 16/11/2020.
QUYET DJNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay "Quy ch ph6i hap quán 1,
hot dng Va chê d thông tin báo cáo giüa S Nông nghip và Phát triên nông
thôn vâ Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, th xã ye linh virc trông trot, báo
ye thirc vat, chän nuôi, thi1 y, khuyên nông và phát triên nông thôn trên dia bàn
tinh Ngh An".
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1i.rc k tr ngày k.
Diêu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các So: Ni
vi, Nông nghip và Phát triên nông thôn; Giám dôc các SO, Thii truOng các ban,
ngành cap tinh; Chü tch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thi xa và các
dan vj, to chirc, cá nhân Co lien quan chju trách nhirn thi hành Quy& dinh này./.—
Ncinhmn:
-Nhu'Diêu3;
- B Nông nghip và PTNT;
- Chü tjch UBND tinh;
- Các Phó Chü tjch UBND tinh;
- PCVP (KT) UBND tinh;
- Lu'u: VT, NN (D.Hiing).
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UY BAN NHAN DAN
TINH NGH AN

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc

QUY CHE
Phôi hçrp quãn 1, hoyt dng và ch d thông tin báo cáo giIra S& Nông
nghip và PTNT và UBND các huyn, thành phô, thj xã ye linh vljc trông
trçt, bão v thirc vt, chàn nuôi, thu y, khuyên nông, phát triên nông thôn
trên dla bàn tinh Ngh An
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so '-3iS'6'/QD-UBND ngày5thángfnàm 2020
cla Chi tjch UBND tinh Ngh An)
Churong I
NH1ffiG QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phtm vi diu chinh
Quy ch nay quy djnh trách thim v quàn 1 nhà nrnc, các ni dung,
nguyen tic, phrnmg thirc trong quàn 1 và phi hqp, trách nhim cña các ben
lien quan trong trong chi dao, trin khai thrc hin nhim vi, cung cp dich vu
cong và ch d thông tin báo cáo giüa Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn
(PTNT) vó'i T.:Jy ban nhân dan các huyn, thành ph, thj xä (G9i chung là UBND
cp huyn) ye linh virc trông trçt, bâo v thirc vt (BVTV), chän nuoi, thu y,
khuyn nông, phát triên nông thôn trên da bàn tinh Ngh An.
Diêu 2. Dôi ttrçYng áp diing
1. S& Nông nghip và PTNT tinh Ngh An, các co quan, dan vj chuyén
ngành thuc Si Nông nghip và PTNT; UBND cp huyn, Phông Nông nghip
và PTNT (hoc Phông Kinh t), Trung tam Dch v11 nông nghip cp huyn.
2. Các th chirc, cá nhân có lien quan den nhim vi quãn l nhà nuâc, hot
dng s.r nghip trong linh vçrc trông tr9t, BVTV, chän nuôi, thii y, khuyên nông,
phát trin nông thôn thuic UBND cp huyn, cp xA.
Chirong II
NQI DUNG, NGUYEN TAC, PH1XIYNG THIYC TRONG
QUAN L' VA PHOI HP
Diêu 3. Ni dung trong quãn 1, phôi hçrp
1. Trin khai th?c hin các chñ trucYng, chInh sách cüa Dáng, pháp 1ut
cüa Nhà nuâc, các quy djnh cüa ChInh phü, B Nông nghip và PTNT và các
bô, ngành có lien quan; các chü truang, nghj quyt, quyt djnh cua Tinh üy, Hi
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dèng nhân dan và iiJy ban nhân dan tinh trong linh vrc trng trçt, BVTV, chãn
nuôi, thu y, khuyn nông, phát trin nông thôn tai dja phucing.
2. Tham miru, xây drng và thirc hin quy hoach, k hoach, chin luoc,
chucmg trInh, dé an, dir an phát triên lTnh v1rc trng tr9t, BVTV, chän nuoi, thi
y, khuyên nông, phát trin nông thôn thuc ngành Nông nghip và PINT cp
huyn, cap xã phü hçp vói quy ho.ch, k hoach, chin 1uçc, chuong trInh, d an,
dir an phát triên ngành Nông nghip và PTNT cüa trung ucing.
3. Triên khai các nhim vi thuc linh virc trng trçt, BVTV, chän nuoi,
thii y, khuyên nông, phát triên nông thôn trén da bàn cp huyn quân 1.
4. Phát hin nhüng vn d mi phát sinh, nhihig bt c.p trong cong tác
quàn 1 nhà nuc v linh vrc trng tr9t, BVTV, chän nuôi, thu y, khuyên nông,
phát triên nông thôn dê báo cáo ccr quan có thâm quyn xem xét sira di, b sung
hoc ban hành van bàn mi cho phü hçTp.
Diu 4. Nguyen tãc trong quãn I, phôi hqp
1. Dam bão thông nhãt v cách th'tc phôi hgp cong tác, trao di thông tin,
báo cáo theo phm vi, chrc näng, nhim v11, quyên han dugc pháp 1ut quy djnh
nhrn tang ci.thng, nâng cao hiu qua th,rc hin nhim vi quãn 1 nhà nuc v
linh v\rc trông tr9t, BVTV, chän nuôi và thi y, khuyên nông, phát trin nông
thôn cüa Sc Nông nghip và PTNT và UBND cap huyn.
2. Dam bâo tInh kjp thai, thng nht gifla quán 1 ngành, lTnh virc tir cp
tinh tâi ca sâ theo dja bàn, länh th trên cci s chuc nAng, nhim vi1, quyn han
duoc phân c.p theo quy djnh cua pháp 1ut.
3. Trinh tçr giài quyêt cong vic ducic thirc hin theo dung quy dinh cüa
pháp 1ut, quy ché lam vic cüa S Nông nghip vâ PTNT và quy ch lam viêc
cüa UBND cp huyn.
4. lao diu kin d các to chuc, cá nhân hoàn thành t& nhiêm vi duoc giao.
Diêu 5. Phtro'ng thü'c phôi hqp khi giãi quyt cong vic ci th
1. Khi giài quy& các van dê thuc linh virc trng tr9t, BVTV, chàn nuOi,
thu y, khuyên nOng, phát triên nông thôn thuc trách nhim cüa UBND cap
huyn nhung có lien quan tr1rc tiêp tói thâm quyn, trách nhim quán l,2 nhà
nrnc cua Sâ Nông nghip và PINT thI UBND cap huyn có th xin 2 kin bang
van bàn hoc chü trI to chuc hi ngh, m?ñ lãnh dao Si Nông nghip và PINT
va Thu trung các dan vi thuc Sâ Nông nghip và PINT có lien quan tham du,
cung thào 1un, thng nht giãi quyk
Trithng hçTp các cong vic giâi quyêt có lien quan trirc tip dn trách
nhim, thm quyên cüa trng dan vi thuc S& NOng nghiêp và PINT thI Thu
tru&ng cüa các dan vj nay chü trI, các to chuc lien quan phi hgp. Nu vuot quá
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thm quyn thI có trách nhim báo cáo Sâ Nông nghip và PTNT d giái quyt
(ho.c trInh cap có thâm quyn giài quy&).
2. Phuong thirc chü trl, phôi hçip:
a) Phuong th'Crc chü tn: Ca quan, &m vj chü trl t chirc h9p có trách
nhim mi các to chCrc, cá nhân có lien quan di,r h9p d thào 1un, giài quyk
ho.c xin kiên các t chüc, cá nhân có lien quan bang van bàn.
b) Trách nhim trong phi hgp: TO chrc, cá nhân có lien quan khi thrgc
mi hçp phâi có trách nhim phôi hcip, tham gia kin ti cuc h9p hoàc bang
van bàn theo d nghj cüa ben t chrc chü trI.
Chirong III
TRACH NHIM QUAN L, PHOI H€P CU THE GIU'A CAC BEN
Mic 1. TRACH NHIEM CUA S( NONG NGHIP VA PTNT
Diêu 6. Trách nhim trong linh vlc trông trçt, BVTV, chãn nuôi, thu
y, phát trin nông thôn
1. Xây dimg và trInh c.p có thrn quyn ban hành các van bàn quy phm
pháp lut, van bàn chi dto thirc hin chirc näng quàn 1 nhà nithc chuyên ngành;
chiên lugc, quy hoch, kê hoach, chuong trInh, d an, dii an, tiêu chun, quy
chuân k thut, quy trInh, quy phm, dnh mirc kinh t - k thuât v 1mb vuc
trông tr9t, BVTV, chän nuôi, thu y, phát trin nông thôn. Xây dixng và trInh
UBND tinh xem xét, phê duyt k hoch v phát trin chän nuôi, trng tr9t Va
phông chng djch bnh trén cay trng, v.t nuôi, thüy san; k hoach v tài chInh
hang nàm và trng giai don d phic vii phát trin chän nuoi, trng tr9t và
phông, chông dch cho cay trng, vt nuôi, khc phiic h.0 qua thiên tai trong san
xut nông nghip. Tham mu'u cho co quan có thm quyn cong b djch và ht
djch ti các da phuong trên dja bàn tinh theo quy dinh.
2. Hithng dn và t chüc thrc hin các van bàn quy ph?m pháp luãt, van
bàn chi d?o thrc hin chüc nãng quàn 1 nhà nuóc chuyen ngành và các chin
luoc, quy hoch, k hoach, chuang trInh, d an, dir an, tieu chun, quy chuân k
thut, quy trInh, quy phm, djnh müc kinh t - k thut v linh vic trng tr9t,
BVTV, chän nuôi, thu y, phát triên nông thôn dä ducic phê duyt; thông tin tuyen
truyn, ph bin pháp lut v chuyên ngành, lTnh v.rc thuc phm vi quán l.
3. Thirc hin chirc näng thanh tra, kim tra chuyen ngành v trng tr9t,
BVTV, chän nuôi, thu y, phát triên nông thôn. Kiêm tra vic chip hành các quy
dinh cüa nhà nithc v tieu chun, quy chun k thut, quy trInh, quy pham, djnh
muc kinh t k thut; giái quyêt tranh chip, khiêu ni, t cáo, phOng chng
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tham nhüng, lang phi trong linE vrc trông tr9t, BVTV, chän nuôi, thu y, phát
triên nông thôn.
4. Tong hçip các khó khän, vuóng m.c ye 11th virc trông tr9t, BVTV, chän
nuôi, thñ y, phát trin nông thôn tr các dja phrnmg trong tinh; ph& hçip vâi các
sâ, Co quan lien quan de xut, kin nghj vi UBND tinh và các bô, ngành
Trung uang tháo g khó khAn, b sung, diu chinh v Co ch chinh sách, nhng
dim không phü hçip vii tinh hInh thixc t cüa tinh, to s1r tMng nht, dng bô, kip
thii trong 11th vrc nông nghip và phát triên nông thôn cüa tinh. H trq, huàng dn
t chirc chuyên ngành cap huyn th1rc hin t& dch vii Cong theo quy dinh.
5. Don dc vic thrc hin ch d thông tin báo cáo djnh k, dt xut di
vâi các ni dung có lien quan dn linh virc trông tr9t, BVTV, chãn nuôi, thu y,
phát triên nông thôn tti các dja phucmg và trên dja bàn tinE theo quy dinh cüa
pháp 1ut và theo quy djnh cüa Quy ch nay.
6. Chju trách thim triiOc UBND tinh, B Nông nghip và PTNT v kt
qua hot dng quân 1 nhà nuâc trong linh virc trông tr9t, BVTV, chän nuôi, thu
y, phát trin nông thôn trên phm vi toàn tinh.
7. Chi do các don v tr11c thuc Si phi hqp vi phông Nông nghiêp và
PTNT (hoc Phông Kinh tê), Trung tam Djch vi nOng nghip cp huyên và các
dja phucmg, don v có lien quan thi.rc hin i'rng dvng, chuyn giao các titn bô
khoa hpc k5 thut và cong ngh v 11th virc trông tr9t, BVTV, chän nuoi, thu ,
phát trin nông thôn.
IJiêu 7. Trách nhim trong linh virc khuyn nông
1. Chi do các phông, don v thuc S Nông nghip và PTNT chü dông
phôi hçip vi PhOng NOng nghip và PTNT (hoc Phông Kinh th), Trung tarn
Djch vii nOng nghip cap huyn thxc hin t& cong tác khuyn nông.
2. Djnh kST hng nàm, phôi hçp vói UBND các da phuong xây dirng k
hoch và triên khai các ni dung cüa hot dng khuyn nông, dam bão phü hop
yój diu kin thirc t cüa dja phu'ong và linE virc duçic phân cong quàn 1.
3. Huâng dn v ni dung, phuong pháp hott dng khuyn nông cho các
t chirc, cá nhân tham gia hot dng khuyn nOng cüa da phuong.
4. Tong hçip, báo cáo kêt qua thirc hin các chuong trInh, du an, mô hInh
nOng nghip có hiu qua d t chüc nhân rng trên dia bàn tinh.
5. Thirc hin hop tác quôc tê ye khuyên nông theo quy djnh cüa pháp luât.
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Mtic 2. TRACH NHIM CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYN
Diêu 8. Trách nhim cüa UBND cp huyn trong cong tác quãn 1
nhà ntr&c ye trông trQt, BVTV, chán nuôi, thñ y, khuyên nông, phát triên
nông thôn trên dja bàn.
1. Chi do xây dirng và phê duyt quy hoch, k hoach, chuong trInh, d
an, dr an dài hn và hang nàm v linh virc trng tr9t, BVTV, chän nuoi, thii y,
khuyn nông, phát trin nông thôn thuc da bàn quàn 1 d trin khai thrc hin.
2. Quyt dnh giao nhim vi cho Phông Nông nghip và PTNT (hoc
Phông Kinh tê) thirc hin chi1rc näng quàn 1 nhà nuóc di vâi 1mb virc trng
tr9t, BVTV, chàn nuôi, thu y, khuyên nông, phát trin nông thôn.
3. T chiirc phô bin, tuyên truyn, huó'ng dan, don dc, kim tra viêc thrc
hin chê d chInh sách và pháp 1ut có lien quan dn linh virc trng tr9t, BVTV,
chAn nuôi, thu y, kbuyên nông, phát trin nông thôn tti dja phuang.
4. Chi dao Trung tam Djch vi nông nghip cp huyn tt chirc thirc hin
t& chirc näng, nhim v11 dugc giao theo quy djnh và theo hithng dn v chuyên
mOn, nghip vi cüa S& Nông nghip và PTNT, các co quan chuyên ngành cp
tinh.
5. Chi do các co quan chuyên mOn thirc hin giám sat, kiêm tra, xác
minh djch bnh trên cay trng, vt nuOi, thüy san; chi do cOng tác phát trin
chän nuOi, trông tr9t, phông chông dch, thixc hin cOng b dch hoàc d nghi
UBNID tinh cong b dch, cOng b ht djch theo quy dnh và thm quyn phân
công, phân cp. Ph& hçTp vOi co quan chuyên ngành cp tinh xây dung co so',
vüng an toàn djch bnh trên dja bàn; chi do 4n dng và h trg xây dung co' so'
giêt mô tp trung theo quy ho.ch càa tinh; quàn 1, sü ding dt nOng nghip
theo quy dnh.
6. T chüc huy dng nhân 1rc, vt içrc, phuong tin, b trI kinh phi (hoàc
d xut UBND tinh b trI kinh phi) phic vi nhim vii phông, chông djch bnh
trên cay trng, vt nuôi, thñy san và trin khai các mO hInh, du an khuyn nOng
theo k hoch dugc phê duyt hang nàm.
7. Chi dao UBND cp xà thrc hiên các chuong trInh, k hoach, quy hoach
ye trông trot, BVTV, chän nuôi, thu y, khuyn nông, phát triên nOng thOn duc
UBND tinh hoc UBND cap huyn phê duyt tren da bàn; t chuc t& cOng tác
tiêm phông, giám sat, báo cáo kjp tho'i, huy dung mi ngun luc x1r 1
dich
nhanh chóng, hiu qua; thçrc hin cOng tác kiêm tra, x1r 1 các hành vi vi phm
pháp lut theo thm quyên dôi vi các linh vrc trng tr9t, BVTV, chãn nuOi, thu
y, khuyn nOng, phát triên nOng thOn. Thirc hin trách nhim, quyn han khác
theo quy djnh cüa UBND tinh và quy djnh pháp 1ut.
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8. Chi dao các dan vj, to chirc có lien quan thuc UBND cp huyn phi
hçip vi các dcm vj thuc Sâ Nông nghip và PTNT và các dan vi có lien quan
thirc hin tot nhim v1i quail 1 nba rnlâc ye linh virc trng trot, BVTV, chän
nuôi, thi y, khuyên nông, phát trin nông thôn. Phi hqp vâi thanh tra chuyên
ngành cp tinh tang cung cong tác thanh, kim tra và xr 1 vi pham d6i vOi các
linh virc nói trên ti dja phuang.
9. Thirc hin các nhim v1,i khác do UBND cp tinh, Chü tjch UIBND tinh
giao hoc theo quy djnh cüa pháp lut.
Chirong IV
CHE DO THÔNG TIN, BAO CÁO
Diêu 9. Chê d thông tin, báo cáo
1. Quy djnh v thông tin, phüc dáp thông tin
a) Hai ben thiêt l.p dung day nóng và thông báo s din thoi, fax, email
d tip nh.n các thông tin v thiên tai, dch bnh và nhüng ni dung có lien quan
dn vic thirc hin Quy ch phM hgp.
b) Ngay sau khi mt trong hai ben có thông tin và tip nhn thông tin tr
phia ben kia phãi có trách nhim phitc dáp, trá lôi bang: din thoi diên thoai,
fax, email, van bàn hoc có kê hoch phôi hçip trrc tip dê cüng bàn bac, tháo
1un tháo gi nhttng ni dung, vixàng mac dixçrc quy djnh tii Quy ch nay.
2. Quy djnh v phôi hcTp trong báo cáo djnh kS', dt xut
a) Chê d báo cáo djnh ki: Thiic hin theo quy dijnh ti Thông tu s
01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 cüa B trithng B NOng nghiêp và
Phát triên nông thôn quy dnh ye chê d báo cáo djnh kS' thuc pham vi quàn 1
nba nuóc cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn. V báo cáo tInh hInh
djch hi hang tuân (theo quy chuân k5 thut Quêc gia), báo cáo tin do san
xuât... hang tháng, hang qu, 6 tháng và 1 näm: Phông NOng nghip va PTNT
(hoc Phông Kinh tê) chü trI, phôi hgp vói Trung tam Djch vii Ki thuât nOng
nghip cap huyn tong hçip, g11i báo cáo ye UBND cp huyn, Si Nông nghiêp
và PTNT và các ca quan chuyen mOn có lien quan thuc S Nông nghip và
PTNT. S& Nông nghip và PTNT có trách nhim hoc giao cho các dan vi true
thuc S tOng hqp báo cáo, tham muu, dé xu.t UBND tinh xem xét, giái quy&
di vói nhmg ni dung thuc thâm quyên cüa UBND tinh v cong tác trng trot,
BVTV, chàn nuOi, thiii y, khuyên nOng, phát triên nOng thôn trên dia bàn tirth.
b) Ch d báo cáo dt xuât: Khi phát hin có thien tai, dich bnh nguy
hiêm tren cay trông, vt nuOi và thüy san, các vn d phát sinh tai ca s có lien
quan giaa ngành vá dja phuo'ng, UBND cAp huyn có trách nhim báo cáo kip , —
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thii v Sâ Nông nghip và PTNT và ca quan chuyên mon thuc S NOng
nghip và PTNT d phi hçip tt chirc trin khai các bin pháp phông ngra, ngàn
ch.n kp thii, hiu qua.
c) Ch d hi h9p, giao ban djnh kT: Dnh kST hang qu, 6 tháng, 1 nàm,
Si Nông nghip và PTNT có trách nhim t chiirc hi nghj dánh giá hiu qua
trong cOng tác phi hgp, b sung diu chinh quy ch phi hgp cho thun lçii, dt
hiu qua cao, gop phn hoàn thành nhim v1i tinh giao.
Chtrong V
TO CHC THVC HIIN
Diêu 10. To chu'c thirc hiên
Trong qua trInh thirc hin Quy ch& nu có vn d phát sinh, vuOng m&c,
UBNID cp huyn vâ các th chüc, cá nhân lien quan phân ánh v S Nông
nghip và PTNT d cüng thng nht giâi quyt ho.c báo cáo, d xut UBND
tinh xem xét giái quyêt phü hçip vth tInh hinh thçrc tin cüa dja phircing và theo
•quy djnh cüa pháp 1ut.I.f.—
KT.CHU TICH
PHO CHU T!CH

