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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Trên cơ sở Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của 

UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 

máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã tham mưu ban hành Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của quy định ban hành kèm Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Trong đó tại Điểm d, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 11 năm 2019 có quy định: "Chi cục Thủy sản là tổ chức hành 

chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về nuôi trồng, thức ăn thuỷ sản, chất 

lượng giống thuỷ sản, khai thác, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ, phát triển 

nguồn lợi thủy sản, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; phòng, 

chống dịch bệnh động vật thủy sản; quản lý thuốc thú y thủy sản trên địa bàn 

tỉnh". 

Nhằm triển khai thực hiện quy định nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã xây dựng Dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang (dự thảo Quyết 

định kèm theo). 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định ban hành để kịp thời triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:           
- Như trên;      
- GĐ, các PGĐ Sở;                 
- Lưu: VT, VPS (1). ĐTĐ. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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