
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 439 /UBND-TH                               Tam Bình, ngày 07  tháng  4   năm 2017 

 

V/v thực hiện thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông, lâm 

sản và thủy sản thuộc thẩm quyền 

giải quyết cấp huyện 
 
                             Kính gửi:  

         - Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; 

                                              - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

                                              - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin. 

  

 Căn cứ Quyết định số627/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất 

lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1/. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp đơn vị có 

liên quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính 

được công bố kèm theo Quyết định số 627/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

 2/. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện đăng công khai đầy đủ danh mục 

và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tại Quyết định số 627/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên 

trang Thông tin điện tử của huyện theo quy định. 

 3/. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện thực hiện việc niêm yết, công khai 

đầy đủ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp 

huyện nêu trên tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

 (Nội dung Quyết định số 627/QĐ-UBND, danh mục và nội dung các thủ tục hành 

chính được gửi kèm theo văn bản này trên phần mềm quản lý văn thư hồ sơ công việc) 

 Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy ban nhân dân 

huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     KT. CHỦ TỊCH   

- Như trên;                                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH 

-CT, PCT. UBND huyện; 

- CVP, PCVP Tổng hợp; 

- NC Khối TH; 

- Lưu VT. 

 

                                                                                                 Nguyễn Quốc Thái
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