
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1713 /SNNPTNT-CCCNTY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2019 

V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 48/2018/QĐ-UBND. 

 

  

Kính gởi:  

 

 

- Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; 

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương; Sở Văn hóa, 

Thể thao và du lịch; 

- Hội Nông dân tỉnh; Hội Phụ nữ tỉnh; Cục Thống kê; Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; 

- Hiệp hội Yến sào Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ  Thông báo số 134/TB-VPUBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh 

Thư tại cuộc họp bàn về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 

48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 851/STP-XDKT&TDTHPL ngày 12/8/2019 của Sở Tư 

pháp tỉnh An Giang về việc ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm 

pháp luật năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn); 

Căn cứ Công văn số 4012/VPUBND-KTN ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc Điều chỉnh bổ sung Quyết định 48/2018/QĐ-UBND ngày 

27/11/2018; 



Căn cứ văn bản của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường về góp ý 

bổ sung cho nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết 

định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Để dự thảo được hoàn chỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan cho ý kiến đóng góp cho dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Ý kiến đóng góp của quý vị được gởi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Du, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bằng văn bản và qua địa chỉ Email: 

nblong@angiang.gov.vn , thông tin liên hệ 0907369818 gặp Long. Thời hạn gởi ý 

kiến chậm nhất đến hết ngày 07/10/2019. Nếu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan không có ý kiến xem như thống nhất nội 

dung dự thảo. 

Rất mong Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị 

liên quan sớm có ý kiến trong thời hạn nêu trên để giúp Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hoàn thành nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCCNTY, NBL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Kiến Thọ 
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