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TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:       /SNN-VP 

V/v giải quyết thủ tục hành chính trên 

phần mềm Một cửa điện tử 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

         Tuyên Quang, ngày 11 tháng 02 năm 2020 
 

 

Kính gửi:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Văn bản số 48/UBND-KSTT ngày 08/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về giải pháp nâng cao chất lượng, hình thức cung 

cấp thông tin và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở: 

1. Từ năm 2020, thực hiện giải quyết 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (lĩnh vực các phòng, đơn vị giải 

quyết hoặc tham mưu giải quyết) trên phần mềm Một cửa điện tử. Trường hợp có 

hồ sơ chậm trả kết quả theo quy định, phải đính kèm đầy đủ Phiếu xin lỗi và hẹn 

lại ngày trả kết quả theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số 

quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

2. Cử cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC gửi Sở Nông nghiệp và 

PTNT trước ngày 17/02/2020 để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử; 

khi có sự thay đổi cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC phải báo cáo về Sở 

Nông nghiệp và PTNT để điều chỉnh kịp thời. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị 

trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện; kết nối dữ liệu TTHC trên Trang 

thông tin điện tử của Sở với Cổng dịch vụ công cấp tỉnh; cập nhật kịp thời các 

TTHC ngay sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.  

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Công Hàm 
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