
 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022 

và trọng tâm công tác Quý IV năm 2022 

–––––––––––––––––––––––––––– 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III/2022 

1. Cải cách thể chế 

 - Chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, tham mưu văn bản gửi Bộ Tư pháp, Văn 

phòng Chính phủ cho ý kiến về thủ tục hành chính của Thông tư sửa đổi bổ sung 

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT; Tổ 

chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo 02 TCVN về “Sản phẩm thủy sản – 

nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh” và “Tôm đông lạnh – Yêu cầu kỹ thuật”; 

phê duyệt đề cương, dự toán xây dựng TCVN về ”Cá ngừ đông lanh-Yêu cầu kỹ 

thuật”.  

- Tham gia góp ý các dự thảo văn bản: Thông tư hướng dẫn chi tiết việc 

xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ; Thông tư ban hành 

"Danh mục giống vật nuôi, giống thủy sản, giống cây trồng cần thiết nhập 

khẩu"; Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản QPPL về an toàn thực 

phẩm; dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn năm 2022; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 112/2014/NĐ-CP của CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền… 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Kiểm soát quy định TTHC:  

+ Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 
tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022; Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả hàng tháng; Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành 
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật; báo cáo tổng kết triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg về việc 
phê duyệt đề án xây dựng Bộ Pháp điển. 

 + Thực hiện kiểm tra công vụ đối với 02 Chi cục Quản lý CL NLTS và 02 
Trung tâm chất lượng NLTS trực thuộc Cục. Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị 
cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật và theo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, 
tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, lưu ý trong việc triển khai các chức năng nhiệm 
vụ được giao về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản. 
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 + Tham mưu Bộ trả lời kiến nghị cử chi tỉnh Sóc Trăng; cung cấp thông tin 

về tổ chức giám định tư pháp cho Công an huyện Củ Chi.  

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:  

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 26.080, trong đó:  

+ Số mới tiếp nhận trong kỳ: 23.963 (trực tuyến: 16.273; trực tiếp và qua 

dịch vụ bưu chính công ích: 7.690);  

+ Số từ kỳ trước chuyển qua: 2.117. 

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:  

+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 24.169; đúng hạn: 24.169, quá hạn: 0 

+ Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 1.911; trong hạn: 1.911, quá hạn: 0. 

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) đối với TTHC: 

+ Tổng số PAKN phải trả lời: 20;  

+ Số PAKN đã được trả lời: 17; số đã được đăng tải công khai: 17; 

+ Số PAKN đang trả lời: 3. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ 

- Tiếp tục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ giải trình với các cơ quan liên 

quan về đề xuất chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 

15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phương án sắp xếp tổ 

chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục. 

4. Cải cách tài chính công  

- Công tác tài chính, ngân sách: 

+ Phê duyệt dự toán chi tiết ngân sách nhà nước phục vụ quản lý an toàn 

thực phẩm từ nguồn kinh phí Sự nghiệp Y tế năm 2022.  

+ Rà soát, đề xuất danh mục dịch vụ cần xây dựng định mức kinh tế, kỹ 

thuật.  

+ Sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp.  

+ Phân bổ Quỹ PTHĐSN và hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch mua sắm, 

sửa chữa tài sản.  

- Công tác quản lý, sử dụng tài sản công:  

+ Trình Bộ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án thành phần 

thuộc Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho Trung tâm chất 

lượng nông lâm thủy sản Vùng 1 và Vùng 6.  

+ Phối hợp JICA triển khai thi công nội thất phòng kiểm nghiệm Trung tâm 

Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản.  
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- Duy trì thực hiện cơ chế tự chủ tại hệ thống Cục theo Quyết định số 

11/2021/QĐ-Ttg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

5. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

- Ứng dụng công nghệ thông tin:  

 + Tiếp  tục duy trì  hạ  tầng  công nghệ thông  tin  (mạng  LAN, 
internet, website....) đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của công 
chức, viên chức và người lao động của Cơ quan Cục; Duy trì việc ứng dụng 
phần mềm văn phòng điện tử trong việc tiếp nhận và xử lý 100% văn bản của 
Cơ quan Cục, đống thời mở rộng ứng dụng phần mềm tại các đơn vị thuộc hệ 
thống. 

 +  Duy trì hoạt động của Bộ phận một cửa, ứng dụng Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử trong giải quyết TTHC tại Cơ quan Cục hiệu quả; đăng ký cấp 
chữ ký số cho thành viên bộ phận một cửa của các đơn vị thuộc hệ thống để tạo 
thuận lợi cho giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.  

 + Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý chất 
lượng, ATTP do Ai-len tài trợ. Do cần thêm thời gian để hoàn thiện các nội 
dung kỹ thuật nên việc xây dựng phần mềm dự kiến hoàn thành trước 
31/12/2022. 

 + Duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến (NAS - viết tắt của Network 
Attached Storage) là giải pháp phần cứng lưu trữ dữ liệu sử dụng ổ cứng có kết 
nối mạng Internet phục vụ cán bộ công chức lưu trữ, chia sẻ tài liệu, hình ảnh, 
video... và truy cập sử dụng không bị giới hạn không gian thông qua giao thức 
truyền tải mạng. 

+ Tiếp tục tăng cường các hoạt động trực tuyến (họp nội bộ, phối hợp với 

cơ quan thẩm quyền Trung Quốc, Hoa Kỳ thanh tra trực tuyến …) thay trực tiếp; 

kể cả thẩm định, kiểm tra chuyên ngành, nhằm duy trì sản xuất và xuất khẩu 

nông lâm thủy sản, đảm bảo không bị gián đoạn. 

 + Duy trì tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi của cá nhân, tổ chức về 

lĩnh vực quản lý trên trang thông tin điện tử của Cục, chuyên mục “Hỏi- Đáp”: 

giải đáp kịp thời 100% câu hỏi, thắc mắc và các yêu cầu hướng dẫn tìm hiểu 

pháp luật của bạn đọc.  

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: Trong quý III/2022, Cục 

đã tiếp nhận và xử lý 76/81 hồ sơ đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến (đạt 

tỷ lệ 93,8%).  

- Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN: Trong quý 

III/2022, Cục đã thực hiện cấp 12.008 chứng thư/13.717 hồ sơ đăng ký (giấy và 

trực tuyến) cho các lô hàng xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc 

(đạt 87,5%).   

 - Áp dụng hệ thống TRACESNT: Trong quý III/2022, Cục đã cấp 3.137 

chứng thư/ 3.809 hồ sơ đăng ký (giấy và trực tuyến) đối với các lô hàng thủy sản 

xuất khẩu vào thị trường EU qua TRACESNT (đạt 82,3%).  
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2022 

 1. Trình Bộ ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT và Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT; tiếp thu ý kiến đóng góp, 

hoàn thiện dự thảo 02 TCVN về “Sản phẩm thủy sản – nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

đông lạnh” và “Tôm đông lạnh – Yêu cầu kỹ thuật” trình ban hành đúng kế 

hoạch; Tiếp tục xây dựng TCVN về ”Cá ngừ đông lanh-Yêu cầu kỹ thuật”.  

 2. Phối hợp vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ ban hành Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục hợp nhất sau khi 

Nghị định thay thế Nghị định 15/2017/NĐ-CP ban hành; ban hành các quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị 

trực thuộc Cục; tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản từ 02 Cục sang Cục 

hợp nhất.  

 3. Đề xuất Bộ trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt sửa đổi Quyết định 

17/2020/QĐ-TTg cho phép Cục mới được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập 

đặc thù. 

 4. Tiếp tục xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ kiểm 

nghiệm chất lượng, ATTP phục vụ quản lý nhà nước.  

 5. Duy trì ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành; duy trì áp 

dụng cơ chế hải quan một cửa, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hệ thống 

TRACENTS cho các lô hàng xuất khẩu; Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng cơ 

sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

do Ai-len tài trợ. 

(Thống kê số liệu về kết quả thực hiện CCHC Quý III/2022 tại Phụ lục gửi 

kèm). 

 

Nơi nhận: 

- Vụ TCCB (Văn phòng CCHC) (để b/cáo); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các PCT (để biết); 

- Các Phòng thuộc Cục; 

- Lưu VT, VP. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Hữu Hào 
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