
UBND TỈNH NINH BÌNH 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:          /SNN-VP 
V/v triển khai Văn bản số:  

18/UBND-VP11 ngày 01/6/2020;  

19/UBND-VP11 ngày 02/6/2020 

của UBND tỉnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Ninh Bình, ngày         tháng       năm 2020 

    
 

 

 

Kính gửi:  

 

      Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

 

 

Thực hiện Văn bản số 18/UBND-VP11 ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính 

phủ và Văn bản số 19/UBND-VP11 ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp 

tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình yêu cầu các đơn vị 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thực hiện các nội 

dung tại Văn bản số: 18/UBND-VP11 ngày 01/6/2020; 19/UBND-VP11 ngày 

02/6/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình (Có Văn bản số: 18/UBND-VP11; 

19/UBND-VP11 kèm theo). 

- Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
               MC 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

  Bùi Xuân Thư 
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