
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
 

Số:  1797  /SNN-TCHC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

       Quảng Trị, ngày  30  tháng 10 năm 2019 

V/v thực hiện một số nội dung nhằm phát 

sinh hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh đối với các TTHC mức độ 

3,4 và dịch vụ BCCI 

 

    
 
 

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

 

Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT; ngày 

02/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành bản số 1606/SNN-TCHC về 

việc thống nhất đăng ký 08 thủ tục hành chính mức độ 3 lĩnh vực nông nghiệp 

và PTNT. 

 Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo triển khai thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân nộp hồ 

sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính cũng như nộp hồ sơ trên hệ thống 

Dịch vụ công trực tuyến tỉnh đối với các TTHC mức độ 3,4. Tuy nhiên, đến nay, 

tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính và hệ thống Dịch vụ 

công trực tuyến tỉnh còn ít, chưa đảm bảo tiêu chí đề ra. Để phát sinh hồ sơ theo 

đúng chỉ tiêu đề ra trong năm 2019 quy định tại mục 7.2 (Cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4) và mục 7.4. (Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính) của phụ lục kèm theo Quyết định số 

2896/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Bộ 

chỉ số cải cách hành chính và Quy định chấm điểm chỉ số cải cách hành chính 

(gửi kèm). Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan hành chính trực thuộc 

Sở và cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tập trung 

triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 

- Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức tiến hành nộp hồ 

sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và trên hệ thống Dịch vụ công trực 

tuyến tỉnh đối với các thủ tục hành chính mức độ 3,4.  

- Trước mắt, để đảm bảo tỷ lệ phát sinh hồ sơ theo tiêu chí đề ra của năm 

2019 đối với hệ thống Dịch vụ công và dịch vụ bưu chính: 

 + Tất cả các thủ tục hành chính mức độ 3,4 khi có người dân đến nộp 

hồ sơ, cán bộ trực tại Bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người dân cập nhật hồ sơ lên hệ thống Dịch 

vụ công trực tuyến tỉnh, đồng thời hướng dẫn cho người dân để thực hiện những 

lần tiếp theo. 



 + Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức phải 

thông tin, tuyên truyền, vận động người dân nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

2. Đối với các cơ quan hành chính trực thuộc Sở  

 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân biết và thực 

hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến 

tỉnh đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 thuộc lĩnh vực mình phụ trách 

nhằm đảm bảo tỷ lệ phát sinh hồ sơ theo đúng tiêu chí đề ra trên hệ thống. 

 Đối với Chi cục Thủy sản: 03 thủ tục hành chính đã được lựa chọn để 

triển khai tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, cần có giải pháp để phát sinh 

hồ sơ. 

Yêu cầu các cơ quan hành chính trực thuộc Sở và cán bộ làm việc tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cán bộ làm việc tại TTPVHCC; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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