
       
  

Phụ lục số 02  

THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  
(Kèm theo Báo cáo số 167/BC-SNN ngày 15/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số ký hiệu văn 

bản  

Ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Nội dung trích yếu văn bản 
Cơ quan ban 

hành văn bản 
Ghi chú 

1  Kế hoạch 72/KH-SNN 10/12/2021 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử. 

  

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

 

2  Kế hoạch 73/KH-SNN 20/12/2021 

Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm 

an toàn thông tin mạng Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn năm 2022 

 

3  Kế hoạch Số 03/KH-SNN 13/01/2022 
Kế hoạch về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa VBQPPL năm 2022 
 

4  Văn bản Số 105/SNN-KH 21/01/2022 
về việc đề xuất nội dung chuyển đổi số ngành 
nông nghiệp đưa vào kế hoạch chuyển đổi số của 

UBND tỉnh. 

 

5  Kế hoạch Số 08/KH-SNN 26/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022  

6  Kế hoạch Số 10/KH-SNN 27/01/2022 
 Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính 

năm 2022 
  

7  Kế hoạch Số 11/KH-SNN 09/02/2022 
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC 

năm 2022 
 

8  Kế hoạch Số 14/KH-SNN 10/02/2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022  

9  Văn bản 208/SNN-VP 15/02/2022 

Về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022  

 

10  Văn bản 261/SNN-VP 16/02/2022 Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến VBQPPL                            

11  Văn bản Số 271/SNN-VP 25/02/2022 
Về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2022 
 



12  Kế hoạch Số 21/KH-SNN  04/3/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

 

13  Kế hoạch Số 23/KH-SNN  10/3/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến 2030 

 

14  Văn bản 
Số 385/SNN-

TCCB 
11/3/2022 

Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác 

cải cách hành chính 
  

15  Kế hoạch Số 32/KH-SNN  30/3/2022 

Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử năm 2022 

 

16  Văn bản Số 829/SNN-VP 11/5/2022 

Về việc thực hiện nhóm tiện ích phục vụ giải 

quyết TTHC, cung cấp DVCTT theo Kế hoạch số 

32/KH-UBND 

 

17  Văn bản Số 967/SNN-VP 31/5/2022 

Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết 

TTHC 

 

18  Văn bản Số 968/SNN-VP 31/5/2022 

Về việc triển khai số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết 

quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong 

tiếp nhận, giải quyết TTHC 

 

19  Quyết định 442/QĐ-SNN 07/6/2022 

Về việc thành lập Tổ giúp việc cho chủ đầu tư 

thực hiện Dự án Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu 
nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành và 

phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp đến 

năm 2030 tỉnh Tuyên Quang và các nhiệm vụ, dự 

án thuộc Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 

12/4/2022 của UBND tỉnh  
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