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THÔNG BÁO
Về việc công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Nông  nghiệp

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Thực hiện Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 11/11/ 2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công văn số 
3310/UBND-VP ngày 15/11/2021 của UBND huyện Thanh Miện về việc công bố 
danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn.

UBND xã Đoàn Kết thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính và 
quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã cụ thể như 
sau:

I. DANH MỤC TTHC ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA
Lĩnh vực Trồng trọt
1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Lĩnh vực Thủy lợi 
2. Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách 
địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho 
UBND cấp xã thực hiện) 

3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng 
hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

 4. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc 
thẩm quyền của UBND cấp xã. 

Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 
5. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban 

đầu 
6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
 7. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 
Lĩnh vực Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ 
8. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 
9. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
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II. TTHC CÔNG BỐ CHUẨN HÓA
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 
1. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 
hội. 

2. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng 
lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa 
tham gia bảo hiểm xã hội. 

Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với công chức liên 
quan rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Đoàn Kết thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để 
thuận tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:                            
- UBND huyện Thanh Miện;
- TT  Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân
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