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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố 

Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý 

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

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Thực hiện Công văn số 885/UBND-TH ngày 09 tháng 9 năm 2019 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, trình công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

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

chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

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

kèm theo) trên cơ sở các văn bản sau: 

Quyết định số 4751/QĐ-BNN-TCLN ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay 

thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn. 

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;                 
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