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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 cung cấp thông tin TTHC  

thuộc phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Nông nghiệp và PTNT 

Ninh Bình, ngày         tháng        năm 2022 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 
 
 

 Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Quyết định số 416/QĐ-UBND); Quyết định số 417/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh 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 

(Quyết định số 417/QĐ-UBND).  

Để thực hiện công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân và phục vụ công 

tác quản lý, theo dõi tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, căn 

cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND, Quyết định số 417/QĐ-UBND, Sở Nông 

nghiệp và PTNT cung cấp thông tin thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở như sau: 

 1. Sở đã đôn đốc đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Quyết định số 

416/QĐ-UBND; Quyết định số 417/QĐ-UBND (tại Văn bản số 918/SNN-VP 

ngày 04/5/2022) (Có Văn bản gửi kèm). 

 2. Đơn vị trực thuộc Sở đã phối hợp với VNPT Ninh Bình cung cấp 01 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và bãi bỏ 01 quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh (được ban hành tại Quyết định số 

416/QĐ-UBND; Quyết định số 417/QĐ-UBND) trên Cổng Dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh. 

  (Gửi kèm Phụ lục Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và PTNT). 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng gửi tới Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh theo dõi, tổng hợp./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

  - Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Đ/c PGĐ Đinh Văn Khiêm; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Cán bộ của Sở làm việc tại TTPVHCC tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 
             HTTM 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Trần Văn Bách 
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