
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNN-VP 
V/v triển khai thực hiện  

Văn bản số 62/UBND-VP7  

ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình, ngày        tháng       năm 2022 

 
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 Văn bản số 62/UBND-VP7 ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các 

đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Văn bản số 429/UBND-VP7 ngày 25/10/2021 về thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 98/QĐ-

UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 và của Sở tại Văn bản số 

2751/SNN-VP ngày 04/11/2021 về việc triển khai Văn bản số 429/UBND-VP7 

ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 70/QĐ-SNN ngày 27/01/2022 

ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

năm 2022 (Có các Văn bản kèm theo). 

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, tham mưu 

cho Sở trình UBND tỉnh cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh đối với các lĩnh vực do đơn vị phụ trách. Tập trung triển khai 

đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 

của UBND tỉnh và Kế hoạch số 2269/KH-SNN ngày 14/9/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT.  
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Nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn, 

khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử, dần thay đổi thói quen thực hiện thủ tục hành chính từ trực tiếp 

sang trực tuyến.  

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội 

dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 
             HTTM 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Trần Văn Bách 
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