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Hà Nội, ngày      tháng      năm 

 
BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm   

và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về kế hoạch cải cách hành chính 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản đã được ban hành kèm theo Quyết định số 349/QĐ-QLCL 

ngày 5/12/2019. 

2. Về tổ chức chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 

- Lãnh đạo Cục cử 01 Lãnh đạo phụ trách về công tác cải cách hành chính. 

Bộ phận phụ trách công tác cải cách hành chính đặt tại Phòng Kế hoạch, Tổng 

hợp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Phòng thuộc Cục triển khai thực 

hiện tất cả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Lãnh đạo Cục về cải cách hành chính. 

Phòng Thanh tra, Pháp chế chủ trì việc triển khai các nhiệm vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

- Cục đã cử cán bộ tham gia đầy đủ hội nghị giao ban về công tác CCHC, 

kiểm soát TTHC; chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo của Bộ. 

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính: 

- Tại cơ quan Cục: Công tác cải cách hành được báo cáo thường xuyên tại 

cuộc họp giao ban hàng tuần của Cục. Qua đó, các Phòng báo cáo kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ CCHC được giao, nêu các khó khăn, vướng mắc nếu có trong 

quá trình thực hiện để được tháo gỡ kịp thời. 

- Tại các Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung bộ, 

Nam bộ, các Trung tâm vùng trực thuộc Cục: Cục tổ chức kiểm tra công tác cải 

cách hành chính trong các đợt kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt (đợt đầu vào 

tháng 6/2020).  

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

- Tất cả các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính đều 

được đăng tải trên Website của Cục, đồng thời gửi đến tất cả các Phòng thuộc 

Cục để biết và thực hiện. 
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- Công tác CCHC được tuyên truyền phổ biến thông qua các cuộc họp giao 

ban, hội nghị sơ kết, tổng kết của Cục. Qua đó giúp cán bộ nhân viên hiểu hơn 

về công tác cải cách hành chính.  

5. Tình hình bố trí kinh phí và thực hiện kinh phí cho CCHC 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các hoạt động đều đã được bố trí nguồn kinh 

phí thực hiện theo đúng kế hoạch. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế: 

1.1. Thực hiện kế hoạch xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm 

pháp luật: 

- Cục đã tham mưu Bộ phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công thương trình Chính phủ 

ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 thay thế Chỉ thị số 13/CT-TTg 

ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách 

nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; trình Bộ ban 

hành 02 Kế hoạch (hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp năm 2020 và thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp 

tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình 

hình mới), 01 Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm 

cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ;  

- Cục cũng đã ban hành 01 Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ 

cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU) (Quyết định số 65/QĐ-QLCL ngày 17/3/2020); và 

các văn bản chỉ đạo sản xuất trước tình hình dịch bệnh Covid-19 (báo cáo về 

tình hình hàng thủy sản tồn kho, những khó khăn, vướng mắc trong việc tiêu thụ 

và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm giảm hàng tồn kho; tình hình cung 

ứng một số thực phẩm nông lâm thủy sản thiết yếu cho thành phố Hà Nội; giải 

pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản;...). 

- Phối hợp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây 

dựng và triển khai kế hoạch năm 2020 thực hiện Chương trình 526/CTPH-CP-

HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản 

thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020. 

- Cục tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối, tham mưu Bộ chỉ đạo thực hiện 

và định kỳ báo cáo Chính phủ kết quả triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, 

Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ về công tác bảo đảm ATTP như Chỉ thị 

số 08 của Ban Bí thư khóa XI, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị 

quyết số 43/2017/QH 14; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm... Chủ trì tổ chức đánh giá chấm điểm công tác quản lý ATTP nông lâm 

thủy sản của các địa phương năm 2019. 
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- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời các kiến nghị 

liên quan đến công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản của các cơ 

quan địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và của người dân. 

- Chỉ đạo tổ chức xây dựng 02 tiêu chuẩn “Thịt mát – Thịt gia cầm” và 

“Thịt mát – Thịt trâu bò” theo đúng kế hoạch; đăng ký kế hoạch xây dựng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn giai đoạn 2021-2025 phục vụ chuẩn hóa, xây dựng thương 

hiệu cho các sản phẩm chủ lực, thúc đẩy gia tăng giá trị và xuất khẩu.  

1.2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 

- Ngày 21/02/2020, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã 

ban hành Quyết định số 44/QĐ-QLCL về Kế hoạch công tác pháp chế và Kế 

hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản. 

- Về quá trình tổ chức thực hiện rà soát văn bản: Thực hiện theo đúng quy 

định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và công văn số 1558/BNN-PC ngày 02/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ. 

- Kết quả cụ thể: Đã thực hiện rà soát 42 văn bản, gồm: 04 Luật, 09 Nghị 

định, 03 Thông tư liên tịch, 26 Thông tư. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

1.3. Công tác kiểm tra các văn bản QPPL: 

Công tác kiểm tra văn bản QPPL trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông 

lâm thủy sản được ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-QLCL ngày 

21/02/2020 ban hành Kế hoạch công tác pháp chế và Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 

trong đó quy định cụ thể phạm vi, lĩnh vực kiểm tra, số lượng văn bản được 

kiểm tra, thời gian tiến hành kiểm tra.  

Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi rà soát của 

Cục được ban hành đúng thẩm quyền, căn cứ pháp lý ban hành văn bản phù hợp 

với các quy định hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên; các văn 

bản ban hành có tính thực tiễn, khả thi, phù hợp với các đối tượng được điều 

chỉnh, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

2. Cải cách thủ tục hành chính  

2.1. Cải cách TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhiệm vụ của 

đơn vị 

- Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế và Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2020 kèm theo Quyết định số 44/QĐ-QLCL ngày 21/02/2020.  

- Việc cắt giảm, nâng cao chất lượng TTHC trong các lĩnh vực QLNN: 
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Cục đã có văn bản số 480/QLCL-TTPC ngày 14/4/2020 báo cáo kết quả cải 

cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động 

kiểm tra chuyên ngành giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể: 

+ Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đầu nhiệm kỳ: 24 

TTHC (Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 ban hành Danh mục 

thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT). 

+ Số lượng thủ tục hành chính cắt giảm, đơn giản hóa: cắt giảm 03 

TTHC (theo Quyết định số 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 09/8/2018, trong đó 01 

TTHC đã chuyển nhiệm vụ cho Cục Bảo vệ thực vật theo Thông tư 

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT), đơn giản hóa 

05 TTHC; 02 TTHC đã chuyển nhiệm vụ cho Cục Thú y (theo Thông tư 

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017). 

+ Số lượng thủ tục hành chính quy định mới: 0. 

+ Tổng  số  thủ  tục  hành  chính  thuộc  phạm  vi quản  lý  tính  đến  ngày 

31/3/2020: 19 TTHC (Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC). 

+ Tổng số điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý đầu nhiệm kỳ: 32 

điều kiện kinh doanh. 

+ Số lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa: cắt giảm 

17 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 11 điều kiện kinh doanh. 

+ Số lượng điều kiện kinh doanh quy định mới: 0. 

+ Tổng  số  điều  kiện  kinh  doanh  thuộc  phạm  vi quản  lý  tính  đến  

ngày 31/3/2020: 15 điều kiện kinh doanh. 

2.2. Về kiểm soát TTHC  

a) Số TTHC mới ban hành, TTHC mới được sửa đổi 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, số TTHC quy định mới là 0; số TTHC được 

sửa đổi, bổ sung là 0; số TTHC hủy bỏ, bãi bỏ là 0; 

b) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục  

- Số kiến nghị đã nhận được: 136 

- Số kiến nghị đã xử lý: 125 

- Số kiến nghị đang xử lý: 11  

- Số kiến nghị không thuộc thẩm quyền xử lý: 0 

c) Công khai TTHC: 
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- Tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực QLCLNLS&TS đã được công khai trên 

Website của Cục; số lượng TTHC được công khai. Tổng số TTHC thuộc phạm  

vi quản lý tính đến ngày 31/5/2020: 19 TTHC. 

- Các hình thức công khai khác: 

+ Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Cục; 

+ Công khai bằng văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

+ Công khai trên trang web của Cục. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

3.1. Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên 

chế của đơn vị 

- Thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW, Cục đã trình Bộ phương án kiện 

toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt 

động khối các đơn vị sự nghiệp công lập (kèm tờ trình số 1386/TTr-QLCL ngày 

06/7/2018) và Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả (kèm tờ trình số 1215/TTr-QLCL ngày 14/6/2018). Thực hiện chỉ 

đạo của Vụ TCCB, Cục đã tổng kết đánh giá thực hiện quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục nhiệm kỳ 2016-2021 (công văn 

số 654/QLCL-VP ngày 21/5/2020); trình Bộ phê duyệt Đề án tổ chức lại một số 

tổ chức thuộc Cục và thuộc đơn vị trực thuộc Cục (Tờ trình số 410/QLCL-VP 

ngày 27/3/2020 và công văn số 676/QLCL-VP ngày 26/5/2020). 

- Về công tác triển khai thực hiện quy chế làm việc của Bộ: Cục đã ban 

hành tương đối đầy đủ hệ thống quy chế, nội quy quản lý dựa trên cơ sở các quy 

định của Nhà nước và của Bộ, đồng thời tổ chức phổ biến đến toàn thể cán bộ 

nhân viên cơ quan Cục để biết và thực hiện. 

3.2. Về phân cấp quản lý 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định phân cấp công tác quản lý nhân sự (định 

biên, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá khen 

thưởng, quản lý hồ sơ,..) cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục; 

- Triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Lãnh đạo Cục và lãnh đạo 

phòng, đơn vị trực thuộc Cục đúng quy định;  

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng 

trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; công tác tiền lương, thi đua khen 

thưởng, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, ... 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC 

4.1. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

thuộc nhiệm vụ của đơn vị: 

Thực hiện cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo trong và ngoài nước theo kế 

hoạch của Bộ; ưu tiên các cán bộ nằm trong quy hoạch lãnh đạo, quản lý trong 

hệ thống. 
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4.2. Thực hiện chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và bảo hiểm xã hội tại 

đơn vị: 

Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, chế 

độ phụ cấp và bảo hiểm xã hội cho CBNV toàn hệ thống. Tổ chức thực hiện 

nâng lương thường xuyên đợt 1/2020 cho công chức, viên chức và lao động hợp 

đồng toàn hệ thống; định kỳ thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN theo quy 

định.  

4.3. Việc thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức của đơn vị 

a) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

Việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và chế độ chính sách đối 

với cán bộ, công chức của Cục đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và hướng 

dẫn của Bộ.  

- Trong 6 tháng đầu năm, đã ban hành quyết định/trình Bộ xem xét khen 

thưởng danh hiệu, hình thức thi đua năm 2019 theo phân cấp. 

- Báo cáo Bộ rà soát chỉ tiêu tuyển dụng và hoàn thiện mô tả vị trí việc làm 

để tuyển dụng công chức năm 2020; trình Bộ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng 

công chức năm 2020.  

- Giao chỉ tiêu số lượng người làm việc năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Cục. 

b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

- Trong 6 tháng đầu năm Cục đã cử cán bộ đi học các lớp Trung cấp, cao 

cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; bồi dưỡng chuẩn 

kỹ năng công nghệ thông tin do Bộ tổ chức. Cục cũng đã tận dụng các nguồn hỗ 

trợ nước ngoài để cử 06 cán bộ của hệ thống tham gia các lớp đào tạo tại nước 

ngoài về lĩnh vực quản lý chất lượng, ATTP NLTS; phối hợp với Học viện nông 

nghiệp chuẩn bị ký Quy chế phối hợp trong đó có nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, ATTP. 

c) Về đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

- Trình Bộ phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai 

đoạn 2016-2021và 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2020); phê duyệt quy hoạch 

lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục và đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2021 và giai 

đoạn 2021-2026; 

d) Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ 

của cán bộ, công chức: 

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định quản lý nội bộ; xây dựng kế hoạch 

và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức về quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. 

5. Cải cách tài chính công 
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Đã trình Bộ trình Chính phủ Đề án cơ chế tài chính và được Chính phủ phê 

duyệt cơ chế tự chủ tài chính chung cho hệ thống Cục giai đoạn 2019-2020 

(Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 29/5/2020).  

6. Hiện đại hóa hành chính 

a. Về ứng dụng công nghệ thông tin 

- Tiếp tục ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử trong tiếp nhận, xử lý 

văn bản và trao đổi thông tin phục vụ quản lý công vụ theo qui định của Bộ. 

Theo đó 100% các văn bản đến và đi đều được tiếp nhận và xử lý trên môi 

trường mạng. 

- Duy trì hoạt động thường xuyên hệ thống mạng nội bộ (LAN), mạng 

internet, website, và các phần mềm trực tuyến hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu của 

các đơn vị phòng, ban thuộc cơ quan Cục; 

- Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ công chức ứng dụng công nghệ thông tin để 

trao đổi thông tin, công việc nội bộ Cục cũng như với các đơn vị khác thuộc bộ, 

đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí liên quan; 

- Việc thiết lập kênh thông tin tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi của 

cá nhân, tổ chức về lĩnh vực quản lý của Cục: Cục đã mở chuyên mục hỏi- đáp 

trên trang thông tin điện tử của Cục, trên 80% câu hỏi và thắc mắc được trả lời, 

giải đáp kịp thời, hướng dẫn giúp bạn đọc tìm hiểu pháp luật. 

b. Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 

- Từ đầu năm đến nay, Cục đã tiếp nhận và xử lý 134/155 hồ sơ đăng ký 

qua cổng dịch vụ công trực tuyến (đạt 86,45%), tỷ lệ này đang tiếp tục được cải 

thiện nhằm tăng tối đa hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến. Hiện Cục đang phối 

hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê sửa đổi, nâng cấp phần mềm thực hiện 

dịch vụ công “Thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thủy sản có xuất khẩu” để tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia;   

- Đã cấp 4842 chứng thư/6.754 hồ sơ đăng ký (giấy và trực tuyến) đối với 

các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU qua hệ thống TRACENTS 

(đạt 71,7%), tuy nhiên còn thấp do phần mềm đang trong giai đoạn chuyển đổi, 

một số mặt hàng không cấp được chứng thư qua hệ thống này do thiếu trường 

thông tin khai báo.... Cục đang phối hợp với cơ quan thẩm quyền của Liên minh 

EU để hoàn thiện hệ thống. 

c. Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia: 

- Từ đầu năm đến nay, Cục đã cấp 5.943 chứng thư/13.214 hồ sơ đăng ký 

(giấy và trực tuyến) qua Hệ thống 1 cửa quốc gia (đạt 44,98%). Tỷ lệ này còn 

thấp do việc cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản sống xuất sang Trung Quốc 

không thực hiện được trên hải quan một cửa, trong khi đó từ đầu năm đến nay, 

tỷ lệ các lô hàng thủy sản sống xuất sang Trung Quốc chiếm khoảng gần 50%. 

Cục sẽ khắc phục vấn đề này trong quá trình nâng cấp phần mềm thực hiện 

trong năm 2020.  
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- Cục đang phối hợp với Viettel chỉ đạo thử nghiệm phần mềm nâng cấp 

mở rộng cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang 5 thị trường 

Brazil, Argentina, New Zealand, Panama và Indonesia trước khi đưa vào áp 

dụng chính thức trên hệ thống một cửa quốc gia. Thời gian thử nghiệm: 08-

15/6/2020. 

- Cục đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề cương, dự toán 

chi tiết, và các thủ tục cần thiết để thực hiện nâng cấp phần mềm cấp chứng thư 

cho các lô hàng thủy sản trên hệ thống một cửa quốc gia theo hướng khắc phục 

các lỗi phần mềm đang vướng mắc, các lỗ hổng trong quá trình thực hiện xây 

dựng phần mềm, đồng thời bổ sung thêm các chức năng hỗ trợ công tác quản lý 

và hoàn thiện giao diện để tạo thuận lợi cho người sử dụng.  

d. Về áp dụng ISO trong hoạt động của Cục:   

Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 

trong toàn hệ thống.   

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Nhìn chung, Cục đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ Bộ giao về công 

tác cải cách hành chính, đảm bảo tiến độ và chất lượng.  

- Lãnh đạo Cục cũng đã thể hiện cam kết mạnh mẽ và quan tâm tới việc 

cung cấp các nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 

của Cục cũng như xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong toàn hệ thống 

Cục.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Hoàn thành kế hoạch năm 2020 về xây dựng pháp luật, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn; rà soát và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan điều chỉnh kịp 

thời các văn bản trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và quản lý 

hoạt động đánh giá sự phù hợp. 

2. Tiếp tục Chỉ đạo các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền vận 

động cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ pháp luật ATTP; 

tiếp tục phối hợp chặt chẽ với một số Báo, Đài (Báo Nông nghiệp, Báo Đại biểu 

Nhân dân, VTV, VoV...) tiếp tục triển khai kế hoạch thông tin, truyền thông về 

ATTP nông lâm thủy sản năm 2020; tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác 

năm 2020 với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong 

khuôn khổ Chương trình 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, 

vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng 

đồng giai đoạn 2017-2020. 

3. Tiếp tục thực hiện cải cách tổ chức bộ máy, nhân sự: thực hiện hợp nhất 

các tổ chức thuộc Cục theo phê duyệt của Bộ; rà soát, ban hành chức năng 

nhiệm vụ của các đơn vị sau khi hợp nhất; giải thể Trạm Chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 4 sau khi Bộ phê duyệt; ban hành quyết định điều chỉnh chức 

năng, nhiệm vụ của Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4. Xây dựng 
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Kế hoạch phát triển hệ thống Cục năm năm 2021-2025. Chủ trì, phối hợp với 

Trường Cán bộ Quản lý NN&PTNT I và II tổ chức 12 lớp đào tạo lấy mẫu và 

thẩm định viên cho các cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, ATTP từ trung 

ương đến địa phương; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 

chất lượng, ATTP cho cán bộ hệ thống Cục. Triển khai công tác nâng bậc lương 

đợt 2/2020, công tác thi đua khen thưởng, đánh giá hàng năm. 

4. Tiếp tục cải cách tài chính công: xây dựng dự toán thu chi các nguồn 

kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà 

nước 3 năm 2022-2024 của Cục. Triển khai thực hiện Đề án cơ chế tài chính sau 

khi được Bộ phê duyệt. 

5. Tiếp tục triển khai hiện đại hóa nền hành chính: Phối hợp với Văn phòng 

Bộ tổ chức vận hành hệ thống Một cửa điện tử; tiếp tục phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện nâng cấp phần mềm cấp chứng thư cho các lô hàng 

thủy sản trên hệ thống một cửa quốc gia theo kế hoạch; hoàn thiện phần mềm 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến “Thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có xuất khẩu” để tích hợp lên Cổng 

dịch vụ công quốc gia; tiếp tục duy trì và cải tiến HTQLCL theo ISO 

9001:2015: tổ chức đánh giá nội bộ, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về việc thực 

hiện các quy trình ISO của Cục. 

6. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về qui định hành chính./. 

 
Nơi nhận: 

- Vụ TCCB (VP thường trực CCHC); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các PCT (để biết); 

- Các Phòng thuộc Cục; 

- Lưu VT, KH 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Phùng Hữu Hào 



 

 

PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

I. BẢNG TỔNG HỢP RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ 

THỦY SẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Ghi chú 

1.  Luật 
05/2007/QH12  

ngày 21/11/2007 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa  

2.  Luật 
55/2010/QH12  

ngày 17/6/2010  
Luật An toàn thực phẩm  

3.  Luật  
56/2010/QH12  

ngày 15/11/2010 
Luật Thanh tra  

4.  Luật  
15/2012/QH13  

ngày 20/6/2012 
Luật Xử lý vi phạm hành chính  

5.  Nghị định 
07/2012/NĐ-CP ngày 

09/02/2012 

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và 

hoạt động thanh tra chuyên ngành 
 

6.  Nghị định 
107/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 
Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp  

7.  Nghị định  
66/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống 

cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm 

Hết hiệu lực 

một phần 

8.  Nghị định  
119/2017/NĐ-CP 

ngày 01/11/2017 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
 

9.  Nghị định  
15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm  

10.  Nghị định 
74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 

11.  Nghị định  
115/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
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12.  Nghị định  
123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp 
 

13.  Nghị định 
154/2018/NĐ-CP 

ngày 09/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành. 

 

14.  
Thông tư 

liên tịch 

13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT 

ngày 09/4/2013 

Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm 

Hết hiệu lực 

một phần 

15.  
Thông tư 

liên tịch 

20/2013/TTLT-BYT-

BCT-BNNPTNT 

ngày 01/8/2013 

Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà nước 
 

16.  
Thông tư 

liên tịch 

45/2015/TTLT-

BNNPTNT-BKHCN 

ngày 23/11/2015 

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn  

17.  Thông tư 

47/2009/TT-

BNNPTNT ngày 

31/07/2009 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm 

trong sản xuất thuỷ sản  

Hết hiệu lực 

một phần 

18.  Thông tư 

75/2009/TT-

BNNPTNT ngày 

02/12/2009 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm 

trong sản xuất nông sản 
 

19.  Thông tư 

37/2010/TT-

BNNPTNT ngày 

25/6/2010 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản  

20.  Thông tư 

03/2011/TT-

BNNPTNT ngày 

21/01/2011 

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuỷ sản 
 

21.  Thông tư 

74/2011/TT-

BNNPTNT ngày 

31/10/2011 

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản 

không bảo đảm an toàn 
 

22.  Thông tư 

76/2011/TT-

BNNPTNT ngày 

03/11/2011 

Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp 

thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 
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23.  Thông tư 

02/2012/TT-

BNNPTNT ngày 

09/01/2012 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô 

dùng làm thực phẩm 

 

24.  Thông tư 

02/2013/TT-

BNNPTNT ngày 

05/01/2013 

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất 

kinh doanh nông lâm thủy sản và muối 
 

25.  Thông tư 

07/2013/TT-

BNNPTNT ngày 

23/01/2013 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế 
 

26.  Thông tư 

48/2013/TT-

BNNPTNT ngày 

12/11/2013 

Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu  

27.  Thông tư 
05/2014/TT-TTCP 

ngày 16/10/2014 

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, 

thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 
 

28.  Thông tư 

31/2015/TT-

BNNPTNT ngày 

06/10/2015 

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm 

động vật thủy sản nuôi 
 

29.  Thông tư 

33/2015/TT-

BNNPTNT ngày 

08/10/2015 

Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ 
 

30.  Thông tư 

08/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

01/6/2016 

Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản  

31.  Thông tư 

33/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

31/10/2016 

Quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang 

phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

 

32.  Thông tư 

02/2017/TT-

BNNPTNT ngày 

13/02/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 

12/11/2013 về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu 
 

33.  Thông tư 

03/2017/TT-

BNNPTNT ngày 

13/02/2017 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong sản xuất kinh doanh thủy sản 
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34.  Thông tư 

07/2017/TT-

BNNPTNT ngày 

22/3/2017 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản - Cá tra phi lê đông 

lạnh” 
 

35.  Thông tư  

11/2017/TT-

BNNPTNT ngày 

29/5/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Hết hiệu lực 

một phần 

36.  Thông tư 

07/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

10/7/2018 

Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm  

37.  Thông tư 

11/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

01/10/2018 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm 

thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm” 
 

38.  Thông tư 

14/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

29/10/2018 

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

39.  Thông tư 

16/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

29/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 

12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, 

chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-

BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT 

 

40.  Thông tư 

17/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

30/10/2018 

Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

41.  Thông tư 

38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

25/12/2018 

Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

42.  Thông tư 

28/2019/TT-

BNNPTNT ngày 

31/12/2019 

Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực 

phẩm thủy sản 
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II.  DANH MỤC VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT 

LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:   

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

1 Nghị định 
66/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; 

chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm 

01/7/2016 
Hết hiệu lực 

một phần 

2 Thông tư 
47/2009/TT-BNNPTNT 

ngày 31/07/2009 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn 

vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thuỷ sản  
01/02/2010 

Hết hiệu lực 

một phần 

3 Thông tư 
74/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2011 

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm 

nông lâm sản không bảo đảm an toàn 
15/12/2011 

Hết hiệu lực 

một phần 

4 Thông tư  
11/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 29/5/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

18/7/2017 
Hết hiệu lực 

một phần 

III. DANH MỤC VĂN BẢN QPPL CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 

có hiệu lực 

Đề xuất  

xử lý 
Lý do 

1 Thông tư 

37/2010/TT-

BNNPTNT ngày 

25/6/2010 

Ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chỉ tiêu 

an toàn thực phẩm nông 

sản. 

25/12/2010 
Đề nghị bãi 

bỏ toàn bộ 

Theo quy định tại Luật An toàn thực 

phẩm, Bộ Y tế ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức 

giới hạn an toàn đối với sản phẩm 

thực phẩm 
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