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Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Bình 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 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. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, triển khai thực hiện TTHC 

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

Để đảm bảo kịp thời việc công khai, minh bạch các quy trình nội bộ 

TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các 

đơn vị chủ động phối hợp với VNPT Ninh Bình và chỉ đạo cán bộ đầu mối của 

đơn vị phối hợp với 02 cán bộ của Sở đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh cập nhật, bãi bỏ thông tin, dữ liệu quy trình nội bộ TTHC được 

công bố tại Quyết định này trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Ninh 

Bình theo đúng quy định; thực hiện việc áp dụng quy trình nội bộ TTHC theo 

Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; Niêm yết, công khai các 

quy trình nội bộ TTHC này tại đơn vị, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị 

(nếu có). 

Hoàn thành việc xây dựng quy trình điện tử và cấu hình quy trình điện tử 

giải quyết TTHC trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh. 

2. Giao Bộ phận Thường trực thực hiện TTHC của Sở theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc các đơn vị thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu TTHC; việc thực 

hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ 

công, hệ thống Một cửa của tỉnh. Trong quá trình theo dõi, đôn đốc, nếu đơn vị 

nào không thực hiện theo đúng quy định, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT 

(qua đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách).  
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3. Yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và 

PTNT (qua Bộ phận Thường trực thực hiện TTHC của Sở) trước 15h ngày 

25/8/2021. 

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

thực hiện nghiêm túc nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- 02 cán bộ của Sở cử ra làm việc tại 

TTPVHCC tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 
              TTHC 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC 
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