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Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 
 

 

 Thực hiện Văn bản số 10/UBND-VP4 ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện dự 

án đầu tư công và chấp thuận đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư sử dụng 

vốn ngoài ngân sách;  

 Căn cứ Văn bản số 301/SNN-VP ngày 17/02/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, triển khai thực 

hiện dự án đầu tư công và chấp thuận đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư 

sử dụng vốn ngoài ngân sách; 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo hồ sơ Quyết 

định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm:  

I. Danh mục Quy trình nội bộ giải quyết TTHC sửa đổi, bổ sung 

TTHC cấp tỉnh: 18 quy trình 

Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung: Ngày 10/01/2022, UBND tỉnh ban hành 

Văn bản số 10/UBND-VP4 về việc quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu 

tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư công và chấp thuận đầu tư, triển khai thực 

hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách. 

(Kèm theo Phụ lục I) 

II. Danh mục quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ  

TTHC cấp tỉnh: 18 quy trình 

Lý do đề nghị bãi bỏ: UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 

442/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 

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

PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết 

định số 150/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ 

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

nghiệp và PTNT. 

(Kèm theo Phụ lục II) 
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III. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về: Phê duyệt Quy trình nội bộ 

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

và Phát triển nông thôn. 

(Kèm theo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh 

thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng gửi tới Văn phòng 

UBND tỉnh tổng hợp./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
             HTTM 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trần Văn Bách 
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