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     Mường Lay, ngày 20 tháng 8 năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO 

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực  

Phòng chống thiên tai, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật, 

Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1493 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực Phòng chống thiên tai, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ 

thực vật, Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên (có Quyết định gửi kèm).  

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu 

rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về 

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng chống thiên tai, thủ 

tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Trồng trọt thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.  

2. UBND các xã, phường tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân có liên quan 

về Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng chống thiên tai, 

thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Trồng trọt thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên. 

3. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng thị xã thực hiện 

công khai, áp dụng thủ tục hành chính mới ban hành theo quy định. 

4. Tổ Giúp việc Ban biên tập Trang thông tin điện tử thị xã đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử thị xã Quyết định số 1493 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 

năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên.  

UBND thị xã Mường Lay thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh 

tế, công dân biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy; 
- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng thị xã; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc thị; 

- Các tổ chức kinh tế trên địa bàn thị xã; 

- Tổ Giúp việc BBT Trang TTĐT thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, 1 cửa. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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