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THÔNG BÁO 
Về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định 

 thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc 
thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc 
Trăng. 

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá 
nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; Sở Nông nghiệp và PTNT rút ngắn thời gian 
giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính, lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng, như sau: 

- Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y. 

- Thời gian giải quyết theo quy định: 15 ngày làm việc. 

- Thời gian rút ngắn: 06 ngày làm việc. 

- Thời gian giải quyết sau khi rút ngắn: 09 ngày làm việc. 

Các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Sóc Trăng (Số 19 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc 
Trăng); hoặc  truy cập vào địa chỉ http://motcua.soctrang.gov.vn, (Vào mục Thủ tục 
hành chính, chọn đơn vị Sở Nông nghiệp và PTNT); hoặc địa chỉ: 
http://motcua.sonnptnt.soctrang.gov.vn  để biết và thực hiện. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xin thông báo đến các cá nhân, tổ chức./. 
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- Văn phòng UBND tỉnh;      
- Các sở, ngành trên địa bàn tỉnh;  
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 
- Phòng NN-PTNT, KT các huyện, TX, TP; 
- BGĐ Sở; 
- Các đơn vị, phòng chức năng thuộc Sở;                    
- Đ/c An (Website Sở; CTMCĐT); 
- Lưu: VT, VP .                          

                 Huỳnh Ngọc Nhã 
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