
UBND TỈNH KIÊN GIANG 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT 
V/v triển khai thi hành Thông 

tư quy định về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

Kiên Giang, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: 

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   
  

 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1292/BNN-PC ngày 

07/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về triển khai thi hành 

Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (đính kèm Công văn). 
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh có ý kiến: giao cho Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan 

tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 

20/2022/TT-BNNPTNT ngày 12/22/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
 

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ngành có liên quan tổ 

chức thực hiện./. 

  
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- LĐVP và Phòng: KT; 

- Lưu: VT, tvhung. 

 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Thanh Nhã 
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