
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1456  /SNN-TCHC 

V/v rà soát, thống nhất TTHC mức độ 

3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 

Cổng Dịch vụ công tỉnh 

Quảng Trị, ngày 11 tháng 8 năm 2020 

  

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở 

  

Ngày 06/8/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có văn bản 

số59/HCC-HTGS về việc đăng ký làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT; theo 

đó lịch làm việc vào lúc 8h00 ngày 14/8/2020. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn 

Thành phố Đông Hà đang thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 

của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Để đảm bảo thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã trao đổi và thống nhấtvới Trung tâm Phục vụ HCC Tỉnh không thực 

hiện làm việc trực tiếp theo lịch đã đăng ký mà tiến hành báo cáo bằng văn bản.  

Để báo cáo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT yêu cầu các cơ quan hành chính trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau: 

- Rà soát, thống nhất tên thủ tục hành chính của cơ quan sẽ triển khai dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ 

công Tỉnh theo Danh mục của Quyết định số 411/QĐ-TTg(có phụ lục gửi kèm). 

- Trên cơ sở những thủ tục hành chính đã rà soát ở phụ lục 1, tiến hành rà 

soát lại tên TTHC, thành phần hồ sơ, mẫu đơn... theo mẫu ở phụ lục 2 gửi 

kèm(lưu ý nội dung thủ tục hành chính dựa theo cơ sở dữ liệu thủ tục hành 

chính được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn). 

Sở Nông nghiệp và PTNT trước yêu cầu các cơ quan trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện và báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 14/8/2020 

đồng thời gửi qua địa chỉ email: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn để tổng 

hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 
  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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