
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

 Số:            /UBND-KSTTHC 

V/v đính chính phụ lục ban hành 

 kèm theo Quyết định số 89/QĐ-

UBND ngày 15/01/2020 của  

Chủ tịch UBND tỉnh 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

         ngày         tháng        năm 2020 

 

    Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

 

Xét Công văn số 1585/SNN-VP ngày 11/6/2020 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị đính chính Danh mục thủ tục hành 

chính ban hành tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

Do lỗi sơ xuất trong quá trình soạn thảo, tham mưu văn bản của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND tỉnh thống nhất đính chính cụm từ “buôn 

bán” thành “sản xuất” tại phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-

UBND ngày 15/1/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, chi tiết như sau.  

 

STT 

Tên TTHC (đã ban hành bãi bỏ tại 

Quyết định số 89/Q -UBND ngày 

15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Tên TTHC (đính chính) 

 

1 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán phân bón với cơ sở chỉ hoạt động 

đóng gói phân bón 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

phân bón với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói 

phân bón 

   2 

 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán phân bón với cơ sở chỉ hoạt 

động đóng gói phân bón 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất phân bón với cơ sở chỉ hoạt động 

đóng gói phân bón 

 

Nhận được Công văn này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục KSTTHC - Văn phòng CP (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn                                                             
  (do UBND cấp huyện sao gửi); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng NNMT; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC (Tg 3) 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

                Nguyễn Thị Thu An 
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