
 

 

 
 

 

Kính gửi:   

    - Các Chi cục trực thuộc Sở; 

    - Các Phòng chuyên môn thuộc Sở: Tổ chức Cán bộ,      

Kế hoạch Tài chính, Nghiệp vụ Tổng hợp, Quản lý xây 

dựng công trình. 

 
 

Thực hiện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 669/QĐ-

UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục TTHC mới 

ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh 

doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, 

các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định 

số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

(có bản chụp kèm theo). Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu 

cầu các Chi cục thuộc Sở, các Phòng (Nghiệp vụ Tổng hợp, Kế hoạch Tài chính, 

Quản lý xây dựng công trình) triển khai thực hiện các thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực do đơn vị phụ trách theo đúng quy định. 

- Phối hợp với VNPT Ninh Bình cung cấp và bãi bỏ các quy trình giải 

quyết nội bộ đối với các thủ tục hành chính do đơn vị phụ trách (được ban hành 

tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021) trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh. Tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu và tình hình 

tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh theo quy định. 
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- Niêm yết công khai Danh mục và nội dung TTHC trên tại đơn vị theo 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Báo cáo kết quả thực hiện 

về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Bộ phận Thường trực thực hiện TTHC của 

Sở) trước ngày 23/9/2021. 

2. Thực hiện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 và Quyết 

định số 669/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND 

tỉnh; Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh; Công văn 

số 2323/SXD-VP ngày 01/9/2021 của Sở Xây dựng; Công văn số 1000/SNV-VP 

ngày 07/9/2021 của Sở Nội vụ; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và 

PTNT yêu cầu phòng Quản lý xây dựng công trình Sở, phòng Tổ chức Cán bộ 

Sở nghiên cứu, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của đơn vị, báo cáo về Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 24/9/2021 

để Sở tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố quy trình nội bộ. 

Trong quá trình xây dựng quy trình nội bộ, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

đơn vị liên hệ với Bộ phận thường trực thực hiện thủ tục hành chính của Sở để 

phối hợp thực hiện. Yêu cầu đơn vị xin ý kiến của Lãnh đạo Sở phụ trách trước 

khi báo cáo về Sở. 

3. Giao Bộ phận Bộ phận Thường trực thực hiện TTHC Sở Nông nghiệp 

và PTNT chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên, báo cáo 

Lãnh đạo Sở theo quy định. 

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

triển khai thực hiện các nội dung trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để bc); 

- Lưu: VT, VP. 
              TTHC 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Văn Bách 
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