ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 35 /SNN-CNTYTS

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 01 năm 2022

V/v đề nghị tiếp nhận trực tuyến
hồ sơ giải quyết TTHC vào các ngày nghỉ
và các ngày Lễ, Tết

Kính gửi: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh phê
Duyệt danh mục thủ tục hành chính công thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Tuyên Quang; Thông báo số 08/TB-TTHCC ngày 25/11/2021 của
Trung tâm Phục vụ hành chính công về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy
hàng tuần tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang;
Theo đề nghị của: Công ty TNHH DABACO Tuyên Quang tại Văn bản số
2511/DBCTQ ngày 25/11/2021 về việc hỗ trợ công tác kiểm dịch vận chuyển
động vật; Trang trại bò sữa Tuyên Quang tại Văn bản số 113/11/CVBSTQ/2021 ngày 26/11/2021 về việc hỗ trợ công tác kiểm dịch sản phẩm sữa ra
khỏi địa bàn tỉnh; Công ty cổ phần Hồ Toản tại Văn bản số 76/CV-HT ngày
25/11/2021 về việc hỗ trợ công tác kiểm dịch sản phẩm sữa ra khỏi địa bàn tỉnh.
Do đặc thù của một số sản phẩm nông nghiệp thuộc lĩnh vực Chăn nuôi,
Thú y và Thuỷ sản là dạng tươi, sống (Sữa tươi nguyên liệu, gia súc, gia cầm,
thuỷ sản giống ....), cần bảo quản, vận chuyển ngay trong ngày đến nơi tiêu thụ.
Để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong việc vận chuyển, tiêu thụ
các loại hàng hoá nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Tuyên Quang:
1. Thông báo 02 thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT thuộc
lĩnh vực Thú y (Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch
động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh) thực
hiện tiếp nhận trực tuyến vào các ngày nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ Lễ, Tết.
2. Tiếp nhận trực tuyến và tổng hợp kết quả giải quyết 02 thủ tục hành
chính nêu trên cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị./.
Nơi nhận:
- Như trên (đề nghị);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục CNTY và TS (Thực hiện);
- Lưu: VT, CNTYTS.
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