
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1336 /SNN&PTNT-CCQLCL 

Góp ý lần 2 dự thảo Quyết định 

phân cấp quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

 

          An Giang, ngày  26  tháng 7 năm 2019 

 

  Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

    - Sở Tài chính An Giang 

    - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

    - Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

    - Chi cục Thủy sản 

     

Thực hiện Công văn số 2408/VPUBND-KTN ngày 21/5/2019 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực nông nghiệp. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết 

định Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp góp ý của các 

đơn vị và bổ sung một số nội dung của đơn vị soạn thảo (phần tô đỏ trong dự thảo). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi các đơn vị và có ý kiến đóng góp dự 

thảo lần cuối để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện tham mưu trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Các ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT (thông qua Chi cục 

Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, email: ccqlclnlsts@angiang.gov.vn, 

ptquang@angiang.gov.vn)  trước ngày 02/8/2019. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan có ý kiến đóng 

góp để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng Web Sở NN&PTNT; 

- Thanh tra Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT,CCQLCL.PTQ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Thanh Vân 
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