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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 

 

  Kính gửi: 
 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; 

- Trung tâm Tin học và Thống kê. 

Thực hiện Văn bản số 195/TB-VPCP ngày 29/5/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 

tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và Văn bản số 

3053/BNV-CCHC ngày 19/6/2020 của Bộ Nội vụ về sử dụng kết quả Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 

việc đánh giá chấm điểm cải cách hành chính năm 2019; tập trung triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020 

của Bộ, cụ thể như sau: 

1. Về cải cách thể chế 

- Thực hiện xây dựng,ban hành 100% văn bản quy phạm pháp luật đúng 

tiến độ, chất lượng theo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020 của Bộ đã phê duyệt, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và tính kịp thời của 

hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Giao Thủ trưởng đơn vị và Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế trực tiếp chịu trách nhiệm về việc hoàn thành kế hoạch xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ. 

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, sản 

phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, kiên quyết không để phát sinh thêm thủ 

tục hành chính và điều kiện kinh doanh mới. 

- Nghiên cứu, trả lời kịp thời, đúng quy định 100% các kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã phân cấp cho đơn vị. 

2. Về cải cách thủ tục hành chính 

- Thực hiện nghiêm việc công khai thủ tục hành chính và tiến độ giải quyết 

hồ sơ. Yêu cầu 100% số thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ 

thông tin, đúng quy định tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết; 

100% số thủ tục hành chính được nhập, đăng tải công khai vào Cơ sở dữ liệu 

quốc gia ngay sau khi công bố; công khai đầy đủ, kịp thời tiến độ, kết quả giải 
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quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ/Cổng Dịch 

vụ công trực tuyến của Bộ. 

- Rà soát, cập nhật, công bố 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ theo quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn 

phòng Chính phủ, báo cáo Bộ kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2020. 

- Thực hiện giải quyết đúng hạn theo quy định ít nhất 95% số lượng hồ sơ 

thủ tục hành chính. Trong trường hợp để xảy ra trễ hẹn, yêu cầu Thủ trưởng đơn 

vị có trách nhiệm thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức theo đúng quy định 

tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa của đơn vị đối 

với 100% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (trừ các thủ tục 

hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4). Tiếp tục rà soát, 

công bố và cập nhật theo quy định  nhóm thủ tục hành chính liên thông trong 

phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.  

- Thực hiện đánh giá và công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết 

thủ tục hành chính của Bộ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐCP và 

Thông tư 01/2018/TT-VPCP. 

- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý giải quyết (xử lý theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý) 100% số phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo quy 

định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị 

định số 92/2017/NĐ-CP. 

Giao Thủ trưởng đơn vị có thủ tục hành chính có trách nhiệm triển khai đầy 

đủ các nội dung trên, Chánh Văn phòng Bộ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị và báo 

cáo Lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai (nếu có) 

để kịp thời xử lý, giải quyết. 

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các 

đơn vị thuộc Bộ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về 

việc triển khai sắp xếp, đổi mới các tổ chức bên trong trực thuộc đơn vị, nhất là 

sắp xếp các phòng, ban trực thuộc, giảm cấp trung gian; rà soát, trình Bộ phê 

duyệt phương án/đề án sắp xếp tổ chức bên trong của các Tổng cục, Cục, Vụ 

phù hợp với tiêu chí quy định tại Nghị định thay thế Nghị định 123/2016/NĐ-CP 

của Chính phủ, các quy định của pháp luật và chỉ đạo chung của Chính phủ. 

- Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các tổ chức bên 

trong vụ, cục, tổng cục và tương đương. Giao Thủ trưởng các đơn vị có trách 

nhiệm rà soát, sắp xếp đảm bảo 100% tổ chức trực thuộc có số lượng lãnh đạo ít 

hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tính hợp 

lý giữa số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức không giữ vị trí lãnh 

đạo, quản lý theo đúng yêu cầu. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


3 

 

  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá định kỳ hàng năm đối với các nội 

dung, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ đã được Chính phủ phân 

cấp cho địa phương; xử lý lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý 100% các 

vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra (bất cập, vướng mắc, vi phạm…).  

4. Về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

- Tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo đúng 

quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

- Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của 

cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Về cải cách tài chính công 

- Vụ Kế hoạch, Vụ Kế hoạch chủ trì tham mưu cho Bộ đẩy nhanh tiến độ 

và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, bảo đảm việc thực hiện giải ngân 90% 

trở lên so với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định 

của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Các Tổng cục, 

Cục, Vụ được giao đầu mối quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản có trách nhiệm rà 

soát, kiểm tra bảo đảm việc giải ngân đúng tiến độ. 

- Vụ Tài chính xây dựng trình Bộ trưởng ban hành quy định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng tài sản chung, thống nhất theo quy định của pháp luật. Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương rà soát, xây dựng và trình Bộ tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng nhất là về trụ sở làm việc và 

cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 

của Chính phủ; máy móc, thiết bị theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; xe ô tô theo Nghị định số 50/2017 ngày 

04/2014/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ. Thời hạn hoàn thành trước 

ngày 31/10/2020. 

- Vụ Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện 

nghiêm túc việc rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 

số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, 

xử lý tài sản công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm 80% trở lên số 

cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 

trong năm 2020; lập cơ sở dữ liệu chung, cập nhật, giám sát biến động, thực hiện 

phương án phê duyệt; công bố công khai minh bạch. 

6. Về triển khai Chính phủ điện tử và hiện đại hóa công sở 

- Trung tâm Tin học và Thống kê phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường rà soát, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến 

của Bộ đáp ứng đầy đủ các chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định và tích 

hợp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được phê duyệt. 

- Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành 

xây dựng hệ thống thông tin báo cáo cấp Bộ, đảm bảo các chức năng, yêu cầu kỹ 

thuật và tuân thủ các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; hoàn thành trước ngày 30/9/2020. 
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- Các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh triển khai văn bản điện tử, bảo đảm ít nhất 

90% văn bản của các đơn vị được tiếp nhận,chuyển xử lý, phản hồi trạng thái 

trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). Triển khai các biện pháp, giải pháp 

tăng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết xử lý trực tuyến 

mức độ 3 và 4. 

7. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 

- Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tài 

chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 tại các đơn vị thuộc Bộ, 

đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai cải cách hành chính tại Bộ và 

các đơn vị thuộc Bộ. 

- Tổ chức tổng kết Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; 

đánh giá đầy đủ các kết quả cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

trong giai đoạn 2011-2020 làm cơ sở, định hướng xác định nhiệm vụ cải cách 

hành chính giai đoạn 2021-2030 của Bộ. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và cải 

thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp của Bộ; Thủ trưởng đơn vị là Thành 

viên Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo cải cách hành chính tại đơn vị, quyết định các 

nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính tại đơn vị theo các chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu đưa tiêu chí hoàn thành các nhiệm vụ về 

cải cách hành chính của các cơ quan hành chính thuộc Bộ là một trong những 

căn cứ để đánh giá, xếp loại tổ chức và người đứng đầu trong các đơn vị hành 

chính thuộc Bộ để tổng hợp trình Bộ hàng năm theo quy định./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo  
lĩnh vực được phân công); 
- Lưu:VT, TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 
 

Hà Công Tuấn 
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