
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 1497/SNNPTNT-VP 

V/v việc triển khai nhiệm vụ liên 

quan Quyết định số 766/QĐ-TTg 

ngày 23/6/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ 

An Giang, ngày 09 tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các Phòng thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục 

vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công 

theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Quyết định số 766/QĐ-TTg); 

Căn cứ Công văn số 717/UBND-TH ngày 01/7/2022; Công văn số 

850/UBND-TH ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 

766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 4180/VPUBND-TH ngày 28/7/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1243/SNV-

CCHC&XDCQ, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Trưởng các Phòng thuộc 

Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Trưởng các Phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thầm 

quyền quản lý của đơn vị các nội dung: Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá 

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch 

vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Công văn số 717/UBND-TH 

ngày 01/7/2022; Công văn số 850/UBND-TH ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ; Công văn số 4180/VPUBND-TH ngày 28/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1243/SNV-CCHC&XDCQ. 

2. Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phòng Quản lý xây 

dựng công trình, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý 



chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển nông 

thôn, Trung tâm Khuyến nông 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiêm vụ đã được giao tại Công văn số 

1011/SNNPTNT-VP ngày 09/06/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc 

triển khai thực hiện Công văn số 576/UBND-NC ngày 31/5/2022, Công văn số 

588/UBND-TH ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh. 

- Giao Thủ trưởng các đơn vị thường kiểm kiểm tra việc tiếp nhận và xử 

lý hồ sơ của đơn vị, không để hồ sơ trể hạn vì bất cứ lý do gì và chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy 

định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ (bổ 

sung Điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ). Tránh tình trạng 

hồ sơ đã trả kết quả nhưng chưa thực hiện trên hệ thống dẫn đến trễ hạn. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở theo dõi, thực hiện đánh giá 05 nhóm 

chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết 

của đơn vị. Sử dụng kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, 

đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động (bao gồm công chức tiếp nhận hồ sơ tại một cửa và 

công chức giải quyết hồ sơ tại đơn vị) theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị 

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

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (đính 

kèm phụ lục phân công thực hiện). 

3. Trung tâm Khuyến nông 

Đăng tải các văn bản sau đây lên Cổng thông tin điện tử của Sở tại Phân 

mục “Thông báo” trong chuyên mục “Thủ tục hành chính”: 

- Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

Công văn số 4180/VPUBND-TH ngày 28/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh. 

- Nội dung công văn triển khai nhiệm vụ liên quan Quyết định số 

766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ sau khi được Lãnh đạo 

Sở ký duyệt. 

Thời hạn thực hiện trước ngày 12/8/2022. 

4. Văn phòng Sở 



- Chủ trì, tổng hợp kết quả thực hiện đánh giá 05 nhóm chỉ số theo Quyết 

định số 766/QĐ-TTg, báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo Sở. 

- Theo dõi, hướng dẫn, cung cấp tài liệu hướng dẫn để thực hiện các 

nhiệm vụ nêu trên; kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện 

những nội dung đã được phân công, tổng hợp và báo cáo những vướng mắc, khó 

khăn trong quá trình thực hiện.  

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị liên hệ Bộ phận Kiểm soát TTHC Sở (ông Võ Thành Minh, số điện thoại: 

0913.434068; ông Đoàn Thanh Đức, số điện thoại: 0965.676345). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Văn phòng Sở, Phòng Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường, Phòng Quản lý xây dựng công trình, các Chi cục 

trực thuộc Sở, Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:          
- Như trên;  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- VPUBND tỉnh (để bc); 

- Lưu: VT, VPS, ĐTĐ. 

(đính kèm các văn bản, tài liệu 

có liên quan). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Thanh Vân 
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