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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 196/STP-

XDKT&TDTHPL ngày 18/02/2022 của Sở Tư pháp về việc ý kiến đối với đề 

nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng Quyết định quy 

phạm pháp luật năm 2022 của UBND tỉnh. Vấn đề này, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến như sau: 

- Thống nhất đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

xây dựng Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên 

tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh An 

Giang; Quyết định ban hành Quy định bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các đơn 

vị có liên quan hoàn tất trình tự, thủ tục trình TT. UBND tỉnh ký ban hành. Thời 

gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Đồng thời, trong quá trình xây dựng 

nghiên cứu thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

95/UBND-NC ngày 27/01/2022 về việc triển khai thực hiện các công việc liên 

quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.  

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCVP – Trần Đặng Đức; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, NC. 
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