
曳Y BAN NHÂN DÂN C浦NG HÒA Xĩ H浦I CH曳 NGHƾA VI烏T NAM 
T迂NH AN GIANG Đ瓜c lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 67/QĐ-UBND An Giang, ngày  17  tháng 01 năm 2023 
 

  
QUYẾT Đ卯NH 

Về vi羽c công bố Danh m映c th栄 t映c hành chính đư嬰c sửa đổi, bổ sung 
trong lƿnh vực Bảo v羽 thực vật thu瓜c phạm vi chức năng quản lý 

c栄a Sở Nông nghi羽p và Phát triển nông thôn t雨nh An Giang 
 

CH曳 T卯CH 曳Y BAN NHÂN DÂN T迂NH AN GIANG 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cてa Luật Tổ chức Chính phて và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 cてa Chính 
phて về kiểm soát thて tつc hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 năm 2017 cてa Chính phて về sửa đổi, bổ sung một số điều cてa các nghị 
định liên quan đến kiểm soát thて tつc hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 cてa Bộ 
trưởng, Chて nhiệm Văn phòng Chính phて hướng dẫn nghiệp vつ về kiểm soát thて 
tつc hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV ngày 09 tháng 01 năm 2023 cてa 
Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thて tつc hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý cてa 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị cてa Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 10/TTr-SNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT Đ卯NH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Danh m映c th栄 t映c hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng 
quản lý c栄a Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 

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

- Sửa đổi, bổ sung th栄 t映c hành chính số 2, 3 M映c A ban hành kèm theo 
Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 c栄a Ch栄 tịch UBND 
tỉnh về việc ban hành Danh m映c th栄 t映c hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  
và phạm vi chức năng quản lỦ c栄a Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
An Giang. 
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Điều 3: Chánh Văn phòng 曳y ban nhân dân tỉnh An Giang, Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Th栄 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: 
- C映c kiểm soát TTHC-VP Chính ph栄; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- TT. Tỉnh 栄y, HĐND tỉnh; 
- UBMTTQ tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Ch栄 tịch, Phó Ch栄 tịch UBND tỉnh; 
- Sở, Ban, Ngành tỉnh; 
- C映c Hải quan tỉnh An Giang;      
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm Ph映c v映 hành chính công; 
- Website tỉnh; 
- Lưu: VT, TH. 

CH曳 T卯CH 

 

 

 

 

 

 Nguy宇n Thanh Bình 
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DANH M 影C 
Th栄 t映c hành chính đư嬰c sửa đổi, bổ sung trong lƿnh vực Bảo v羽 thực vật 

 thu瓜c phạm vi chức năng quản lỦ c栄a Sở Nông nghi羽p và Phát triển nông thôn t雨nh An Giang 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày  17  tháng 01 năm 2023 cてa Chて tịch づy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 
 

Stt Mã TTHC Tên th栄 t映c hành chính 
Tên VBQPPL quy đ鵜nh  

n瓜i dung sửa đổi, bổ sung 
Cơ quan thực 

hi羽n 

1 1.007931.000.00.00.H01 
Cấp Giấy chứng nhận đ栄 
điều kiện buôn bán phân 
bón 

Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 
c栄a Chính ph栄 sửa đổi, bổ sung một số điều c栄a 
Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 
c栄a Chính ph栄 quy định về quản lý phân bón, 
Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 
c栄a Chính ph栄 quy định chi tiết một số điều c栄a 
Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn (Chi 
c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

2 1.007932.000.00.00.H01 
Cấp lại Giấy chứng nhận 
đ栄 điều kiện buôn bán 
phân bón 

Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 
c栄a Chính ph栄 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn (Chi 
c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

 


