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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục 

 hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

 thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,  

Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Quyết định số 492/QĐ-BNN-

KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn như sau: 

 Nội dung đính chính: Tại điểm g mục 1 phần II Quyết định số 492/QĐ-

BNN-KTHT ngày 31/01/2019. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính thay thế 

lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Nội dung đã ghi:  
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“g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập 

khẩu theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP”. 

- Nay sửa lại là:  

“g) Kết quả thủ tục hành chính: 

Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập 

khẩu theo mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-

CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 492/QĐ-

BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường; 

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 

- Văn phòng Bộ (phòng KSTTHC); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 (Trung tâm Tin học và Thống kê); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (PDF); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (PDF); 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
Trần Thanh Nam 
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