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UBND TINH QUANG NAM 
sO TAI CHINH 

S: 3L /STC-VP 
V/v gop ThU tiic hành chInh cong 
bô imi thuc thâm quyên giãi quyêt, 
qun 1' cUa Si NOng nghip và 
PTNT. 

cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Quáng Nam, ngày'fl tháng 02 nám 2020 

KInh gui: S& Nông nghip và Phát trin nông thôn tinh Quáng Nam 

Thrc hin Cong van s 2012/VPUBND-KSTTHC ngày 04/9/2019 cüa 
Van phàng UBND tinh v d nghj cong b thu tc hành chinh theo Quyt dnh 

s 1707/QD-BTC ngày 29/10/20 19 cüa B Tài chInh. 
Só Tài chInh dã dr thão 3 TTHC thuc thm quyn giài quyt, quân I ciia 

So Nông nghip và Phât trin nông thôn (theo quy dijnh ti Quyt di,nh s 

1707/QD-BTCngay 29/10/20 19 cüa B Tài chInh) gm: 

1. Thu titc chi trâ phi bào hirn nOng nghip ducic h trg tr ngân sách nhà 

nuóc; 
2. Thñ tue chm dirt vic huOng h trçi phi bào him nông nghip và hoàn 

phi báo him nông nghip; 
3. Thu tiic Phê duyt di tuqng duçc h trcc phi bào him nông nghip. 
Theo quy djnh ti Diu 10 Thông tu so 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 cña B tru&ng, Chü nhim Van phOng ChInh phii huó'ng dn v 
nghip vip. kim soát thñ tc hành chInh, di nghi. S& Nông nghip và Phát trin 
nông thôn nghiên ciiru và gop di vi 3 thu tiic hành chinh trên, giri ye S Tài 

chInh tru'ó'c ngày 26/02/2020 d S& Tài chInh tng hçip, trInh UBND tinh cong 

b TTHC theo quy dinh. 
Dr thào các TTHC trên duqc dang tài trên Cèng thông tin din ti:r S Tài 

chInh ti da chi: http://stc.quangnam.gOV.Vn/ miic Van ban hành chin Ii 

(Thong tin lien h: anh Cháu, DT 0914.01314]) 

Kinh d nghi. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn quan tam phi hgp.I. 

T'Jui izIzin: 

-Nihu' trên; 
-BUD; 
- Các PhOng QLNS, TCDN; 
- Liru: VT, VP 
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