
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1897/SNN-VP 
V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công 
ích trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 

 

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 9 năm 2022  

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - Báo Tuyên Quang; 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên  môi  

trường mạng; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu 

chính công ích; 

Căn cứ Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, 

xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Sở 

Nông nghiệp và PTNT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 

thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI), góp phần công khai, minh bạch 

và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng 
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đề nghị các cơ quan, đơn vị tại mục “kính gửi” phối hợp triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động, hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thông 

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh Tuyên Quang hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích, cụ thể như sau: 

- Thực hiện trực tuyến đối với tất cả các TTHC thuộc danh mục dịch vụ 

công mức độ 3, 4 của Sở Nông nghiệp và PTNT đã được cung cấp trên Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tuyên Quang (tại địa chỉ 

https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn. 

- Sử dụng dịch vụ BCCI tại Bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với Bưu điện, 

để được hướng dẫn nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI. 

2. Trả kết quả giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đối với toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở (trừ 02 thủ tục: (1) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (2) Cấp Giấy 

chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi 

địa bàn cấp tỉnh). 

3. Thanh toán phí, lệ phí: Đối với những TTHC có quy định mức thu phí, 

lệ phí khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc 

sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp tăng cường 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn và UBND các xã, phường, 

thị trấn thông báo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn khi thực hiện TTHC có 

liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có thể đến các 

điểm Bưu điện văn hóa xã hoặc các Bưu cục gần nhất để được hướng dẫn nộp 

hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ BCCI. 

5. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: Quán triệt đến 

toàn thể công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong 

việc triển khai cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích cực 

tuyên truyền hướng dẫn đầy đủ, cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

giải quyết TTHC thông qua các Dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ 

BCCI đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/
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Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn 

phòng Sở Nông nghiệp và PTNT qua số điện thoại: 0207 3817 334 để được hỗ 

trợ, hướng dẫn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan 

tâm, phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Công Hàm 
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