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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  68/2017/QĐ-UBND An Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2017 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn 

giản hóa một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 
Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016  của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 196/TTr-SNN&PTNT  ngày 11 tháng 9 năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND 

ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giản 
hóa một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, như sau: 

1. Khoản 5 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“5. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo giống cây trồng, 

giống vật nuôi. 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị được Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ủy quyền cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo giống cây 
trồng, giống vật nuôi đối với các trường hợp quảng cáo trên các phương tiện: 

a) Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các 
thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công 
nghệ khác của địa phương; 

b) Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng 
cáo; 

c) Phương tiện giao thông; 
d) Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn 

hóa, thể thao của địa phương; 
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đ) Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo; 
e) Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.” 
2. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“1. Tổ chức, cá nhân khi đăng ký quảng cáo thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ 

thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y, giống cây trồng, giống vật nuôi có sự tham gia 
của nước ngoài, ngoài việc phải thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, 
Chương IX của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật và Điều 2 của 
Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-
BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 
08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, 
phải nộp thêm các hồ sơ liên quan đến người nước ngoài như sau: 

a) Danh sách người nước ngoài (họ tên, quốc tịch); 
b) Bản sao hộ chiếu (Passport) có chứng thực. Trường hợp nộp trực tiếp là 

bản sao không có chứng thực, phải xuất trình bản chính để đối chiếu; 
c) Chương trình hoạt động của người nước ngoài trong thời gian tham gia 

quảng cáo (nội dung, thời gian, địa điểm làm việc).” 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 

2017 và bãi bỏ các nội dung dưới đây: 
1. Khoản 1, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND. 
2. Cụm từ “thuốc thú y, vật tư thú y” tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 được ban 

hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, 

ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Website Chính phủ; 
- Thường trựcTU, HĐND tỉnh; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo An Giang; 
- Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 
- Trung tâm Công báo – Tin học (để đăng công báo); 
- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 
 

Vương Bình Thạnh 
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