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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính An Giang 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính 

doanh nghiệp phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 274/TTr-STC ngày 16       

tháng 3 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang, cụ thể: 

 - 02 thủ tục hành chính tại thứ tự số 1, số 2 thuộc lĩnh vực Tài chính 

doanh nghiệp, Phần A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và 06 thủ tục 

hành chính tại thứ tự số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc lĩnh vực Thanh toán hỗ trợ doanh 

nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Phần B. Danh mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung được ban hành kèm theo Quyết định số 2805/QĐ-

UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang; 



 - 08 thủ tục hành chính tại thứ tự số 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Mục 

XV. Sở Tài chính, Phụ lục 1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang tại Quyết định số 

2395/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; 

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 

chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục kiểm soát TTHC - VPCP; 

- Bộ Tài chính; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm công báo tin học; 

- Trung tâm Phục vụ HCC; 

- Website tỉnh; 

- Lưu: VT, TH(10b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Bình 



 

DANH MỤC  

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Cơ quan thực 

hiện 

1 
B-BTC-

287109-TT 

Thủ tục cấp phát kinh phí 

cấp bù miễn thủy lợi phí 

thuộc nguồn vốn hỗ trợ có 

mục tiêu hàng năm 

Luật Thủy lợi năm 2017; Nghị định số 

96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết về giá sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền 

sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi; Quyết định số 2623/QĐ-BTC 

ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài 

chính về việc công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính 

doanh nghiệp phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tài chính 

Tài chính doanh 

nghiệp 

Sở Tài chính 

An Giang 

2 
B-BTC-

287109-TT 

Thủ tục thanh toán, quyết 

toán kinh phí cấp bù miễn 

thủy lợi phí thuộc nguồn 

vốn hỗ trợ có mục tiêu 

hàng năm 

Tài chính doanh 

nghiệp 

Sở Tài chính 

An Giang 

3 
B-BTC-

287403-TT 

Thủ tục thanh toán hỗ trợ 

ngân sách nhà nước về tiền 

thuê đất, thuê mặt nước của 

hộ gia đình, cá nhân 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10 

tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính 

về việc công bố thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính 

 

Thanh toán hỗ 

trợ doanh 

nghiệp, đầu tư 

vào nông 

nghiệp, nông 

thôn 

Sở Tài chính 

An Giang 

4 

 

B-BTC-

287126-TT 

 

Thủ tục thanh toán kinh phí 

hỗ trợ đào tạo nguồn nhân 

lực 

Thanh toán hỗ 

trợ doanh 

nghiệp, đầu tư 

vào nông 

nghiệp, nông 

Sở Tài chính 

An Giang 



 

 

 

 

 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10 

tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính 

về việc công bố thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính 

thôn 

5 

 

B-BTC-

287128-TT 

 

Thủ tục thanh toán kinh phí 

hỗ trợ phát triển thị trường 

Thanh toán hỗ 

trợ doanh 

nghiệp, đầu tư 

vào nông 

nghiệp, nông 

thôn 

Sở Tài chính 

An Giang 

6 

 

B-BTC-

287140-TT 

 

Thủ tục thanh toán kinh phí 

hỗ trợ áp dụng khoa học 

công nghệ 

Thanh toán hỗ 

trợ doanh 

nghiệp, đầu tư 

vào nông 

nghiệp, nông 

thôn 

Sở Tài chính 

An Giang 

7 

 

B-BTC-

287143-TT 

 

Thủ tục thanh toán hỗ trợ 

hạng mục xây dựng cơ bản 

Thanh toán hỗ 

trợ doanh 

nghiệp, đầu tư 

vào nông 

nghiệp, nông 

thôn 

Sở Tài chính 

An Giang 

8 

 

B-BTC-

287144-TT 

 

Thủ tục thanh toán hỗ trợ 

chi phí vận chuyển 

Thanh toán hỗ 

trợ doanh 

nghiệp, đầu tư 

vào nông 

nghiệp, nông 

thôn 

Sở Tài chính 

An Giang 
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