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UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 225 /SNN-VP

Ninh Bình, ngày 09 tháng 02 năm 2022

V/v điều chỉnh nội dung Kế hoạch
số 3024/KH-SNN ngày 29/12/2020
của Sở Nông nghiệp và PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Chi cục trực thuộc Sở;
- Các phòng thuộc Sở: Quản lý xây dựng công trình;
Kế hoạch Tài chính; Nghiệp vụ Tổng hợp; Tổ chức
Cán bộ.
Thực hiện Công văn số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh
về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của
UBND tỉnh; Công văn số 106/STTTT-CNBCVT ngày 07/02/2022 của Sở Thông
tin và Truyền thông về việc đôn đốc xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện
số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn
hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai
đoạn 2020-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 3024/KHSNN ngày 29/12/2020 về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính
còn hiệu lực tại Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình giai đoạn 2020-2025. Tuy
nhiên, đến nay việc triển khai thực hiện số hóa và một số nội dung, nhiệm vụ của
Kế hoạch chưa đảm bảo mục tiêu, tiến độ, lộ trình đã đề ra.
Để đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra theo Kế hoạch số 3024/KH-SNN ngày
29/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT và phù hợp với tình hình thực tiễn,
phục vụ tốt nhất cho việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, Sở Nông
nghiệp và PTNT điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 3024/KH-SNN ngày
29/12/2020, cụ thể:
I. Điều chỉnh mục 1, mục 2, Phần II “NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC
THỰC HIỆN” như sau:
1. Nội dung, tiến độ thực hiện
a) Quý 1, năm 2022:
- Trên cơ sở kết quả rà soát tại Phụ lục1 gửi kèm, các đơn vị tiếp tục thực
hiện rà soát, phân loại, kiểm đếm đảm bảo thống kê 100% bản kết quả giải quyết
TTHC còn hiệu lực đang được lưu trữ tại đơn vị. Nếu số liệu rà soát tại Phụ lục
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1 có sự thay đổi, các đơn vị báo cáo về Sở (qua Văn phòng Sở). Hoàn thành và
gửi kết quả về Sở trước ngày 15/02/2022 để tổng hợp gửi Sở Thông tin và
Truyền thông, báo cáo UBND tỉnh.
- Văn phòng Sở tham mưu cho Sở phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông, các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở quy trình nghiệp
vụ, kỹ thuật thực hiện số hóa; quy trình cập nhật, tích hợp bản điện tử kết quả
giải quyết TTHC sau khi số hóa. Hoàn thành trước ngày 22/02/2022.
- Các đơn vị chủ động phối hợp với Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch Tài
chính và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán chi tiết, báo cáo Sở để Sở tổng
hợp trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện hoàn
thành khối lượng, đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra của năm 2022. Hoàn thành
trước ngày 03/3/2022.
Các năm tiếp theo giao Văn phòng Sở tham mưu, hướng dẫn. Hoàn thành
trong tháng 02 hàng năm.
b) Từ Quý 2 đến Quý 4, năm 2022: Các đơn vị tiến hành thực hiện số hóa
bản kết quả giải quyết TTHC theo khối lượng, tiến độ, lộ trình giao.
c) Từ Quý 1 năm 2023 đến Quý 4 năm 2024: Các đơn vị tiếp tục thực hiện
số hóa bản kết quả giải quyết TTHC theo khối lượng, tiến độ, lộ trình giao, đảm
bảo 100% các đơn vị, địa phương hoàn thành xong trong Quý 4/2024. Khuyến
khích các đơn vị hoàn thành sớm hơn lộ trình được giao.
d) Quý 1, năm 2025: Các đơn vị thực hiện rà soát, nếu còn kết quả giải
quyết TTHC cần số hóa thì tiếp tục thực hiện số hóa và hoàn thành trong Quý
1/2025.
2. Phương thức số hóa kết quả giải quyết TTHC từ bản giấy sang bản
điện tử bao gồm:
- Bản kết quả giải quyết TTHC từ bản giấy sang bản điện tử bằng hình
thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên Hệ thống phần mềm quản lý; chuyển
nội dung của bản kết quả giải quyết TTHC từ giấy sang dữ liệu điện tử để lưu
vào Hệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC.
- Thực hiện số hóa bản kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo nguyên
tắc lần lượt từ giai đoạn 2016 - 2021 đến 2006 - 2015; 1996 - 2005 và 1996 trở
về trước, cho đến khi hoàn thành xong.
II. Điều chỉnh nội dung Phần III “KINH PHÍ THỰC HIỆN” như sau:
“Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong ngân sách nhà nước theo
phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép với Kế hoạch phát triển Chính
quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông mạng hàng năm của Sở, của
đơn vị”.
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Trên đây là các nội dung điều chỉnh Kế hoạch số 3024/KH-SNN ngày
29/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện số hóa kết quả giải quyết
TTHC còn hiệu lực tại Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2020-2025. Sở yêu
cầu các đơn vị căn các nội dung điều chỉnh để xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch
của đơn vị mình, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, hoàn thành các nội dung,
nhiệm vụ đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Hoàn thành và gửi về Sở trước ngày
22/02/2022 để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông; báo cáo UBND tỉnh.
Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện
Kế hoạch về Sở để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Cán bộ của Sở làm việc tại TTPVHCC;
- Lưu: VT, VP.
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Thời gian ký: 09/02/2022 14:54:40

NTTH

Trần Văn Bách

