
 

                                                                                         

 

THÔNG BÁO 

Về việc giá mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức,  

cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang    

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 

03/03/2015 hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá; 

Căn cứ Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên 

địa bàn tỉnh An Giang; 

Thực hiện Thông báo số 723/TB-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê 

khai giá tại Sở Tài chính tỉnh An Giang.  

Ngày 11/9/2020, Sở Tài chính đã nhận được Hồ sơ kê khai lại giá mặt hàng 

thuốc bảo vệ thực vật của công ty TNHH TM DV Hóa Nông Thắng Lợi; địa chỉ: 

236/26 khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, áp 

dụng từ ngày 11/9/2020. 

Căn cứ Hồ sơ kê khai lại giá thuốc bảo vệ thực vật, Sở Tài chính thông báo 

mức giá thuốc bảo vệ thực vật của công ty TNHH TM DV Hóa Nông Thắng Lợi 

kê khai giá lại tại Sở Tài chính  

(Theo phụ lục đính kèm).  

Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết./. 

 

 

 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1295/TB-STC An Giang, ngày 18  tháng 9 năm 2020 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý giá (BTC); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp & PTNT;  

- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Báo AG, Đài PTTH An Giang; 

-  công ty TNHH TM DV Hóa Nông Thắng Lợi; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

- Ban Giám đốc, Thanh tra Tài chính; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Lưu: VP, P.GCS. 

Nguyễn Điền Tân 
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