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tháng 3 năm 2018

V/v triển khai thực hiện
Quyết định số 599/QĐ-UBND,
ngày 06/3/2018 của UBND
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Đài truyền thanh huyện;
- UBND các xã-thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính đãđược chuẩn hóa và bãi
bỏ thủ tục hành chính cáclĩnh vực: Lâm nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; UBND huyện có ý kiến như sau:
1- Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với
UBND các xã-thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các
thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy lợi kèm theo Quyết định nêu trên; phối hợp
với Văn phòng HĐND-UBND huyệncập nhật hồ sơ, quy trình, thời giantrong hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đầy đủ và áp
dụng thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.
2- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyệnđăng tải nội dung Quyết định
nêu trêncủa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàutrên trang thông tin điện tử của huyện
và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để phục vụ việc
tra cứu; đồng thờicập nhậtthủ tục quy trìnhtrên hệ thống phần mềm một cửa điện
tử VNPT iGate để thực hiện tiếp nhận theo quy định.
3- Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Đài truyền thanh
huyện, UBND các xã-thị trấntổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng các nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính theo nội dung
Quyết định nêu trên để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết và thực hiện
theo quy định.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịthực hiện tốt nội
dung Công văn này./.(Gửi kèm theoQuyết định số 599/QĐ-UBNDngày
06/3/2018của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng KSTTHC);
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
-Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH(Kha)
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