
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-BNN-TCTS 

 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 

QUYẾT ĐỊNH 

Đính chính Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/3/2020  

phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết  

thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý  

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 tháng 02 năm 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 Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS ngày 24 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy trình nội bộ 

trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính trang 2 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 

1022/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thônphê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, như sau: 

Nội dung đã ghi:  

 

18 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá  

19 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá  

          

Nay đính chính lại: 

 

18 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá  

19 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung 

khác giữ nguyên theo Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/3/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC); 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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