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                     Kính gửi:

  

 

 

 

- Các Tổng cục, các Cục, Vụ thuộc Bộ; 

- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; 

- Trung tâm Tin học và Thống kê. 

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT (Quyết định số 1544/QĐ-BCĐCCHC ngày 21/04/2022), ngày 

07/10/2022 Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ đã họp đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện CCHC của Bộ và các đơn vị quý 3 và 09 tháng năm 2022; đồng thời, rà soát 

nhiệm vụ cuối năm và thống nhất giải pháp thực hiện. Bộ Nông nghiệp và PTNT 

đề nghị các đơn vị quán triệt, nỗ lực tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, 

cụ thể như sau: 

1. Năm 2022, là năm thứ 02 triển khai kế hoạch 05 năm của Chương trình 

CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2030 thực hiện Nghị quyết 

số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, với khối lượng công việc hết sức 

lớn, toàn diện và xuyên suốt 07 nội dung lĩnh vực CCHC của Bộ, vừa qua các 

đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, để tránh tư tưởng ỷ 

lại do có sự thay đổi Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, việc kịp thời kiện toàn, sớm ổn định bộ 

máy của các đơn vị thuộc Bộ là rất cần thiết đối với sự phát triển của Bộ, ngành 

Nông nghiệp và PTNT. 

2. Thủ trưởng các đơn vị xác định CCHC là nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên, nếu không nỗ lực đẩy mạnh CCHC và đổi mới công tác chỉ đạo điều 

hành thì sẽ “tụt hậu”; chỉ đạo tập trung rà soát các nội dung nhiệm vụ/hoạt động 

kế hoạch CCHC, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành sớm nhất mục tiêu 

nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 thực chất, hiệu quả. Đồng thời, chuẩn bị các nội 

dung xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 theo chỉ đạo của Bộ, Chính phủ và 

hướng dẫn của Bộ Nội vụ; phối hợp với tổ chức đảng, đoàn thể quán triệt, chỉ 

đạo quyết liệt, sát việc, rõ việc, gắn trách nhiệm tạo “Chuyển biến tích cực trong 

tác phong đổi mới” của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị góp phần hoàn 

thành mục tiêu nhiệm vụ của Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT không những 

trước mắt của năm 2022 và lâu dài cả nhiệm kỳ. 

3. Về một số kết quả đạt được của quý 03 và 09 tháng đầu năm 2022, 

công tác CCHC của Bộ và các đơn vị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực đạt 

được một số kết quả khả quan (thực hiện đạt 70% nhiệm vụ Kế hoạch CCHC 

năm 2022), cùng với đó một số lĩnh vực có khó khăn, vướng mắc cần tập trung 

xử lý, giải quyết, cụ thể:  
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- Công tác xây dựng văn bản QPPL năm 2022 với 44 văn bản, (12) Nghị 

định, (04) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và (28) Thông tư), đến nay cơ 

bản đảm bảo tiến độ kế hoạch chung của Bộ. Riêng quý 3/2022 đã trình Chính 

phủ (2/3 Nghị định) đạt 66,7%; (01/02 Quyết định) đạt 50%, (8/9 Thông tư) 

chiếm 88,8% theo kế hoạch, còn (01) văn bản (Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì đã 

trình). Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của Bộ năm 

2022, yêu cầu các đơn vị phải rất nỗ lực, cố gắng, tăng tốc về đích sớm trong 

những tháng cuối năm. Vụ Pháp chế tập trung đôn đốc các đơn vị thực hiện, đối 

với các đơn vị có sự điều chỉnh kế hoạch văn bản (Vụ Kế hoạch, Tổng cục Thủy 

sản, Cục Chế biến và Phát triển TTNS…) cần đề xuất sớm và được sự chấp 

thuận của cơ quan có thẩm quyền tránh việc để sát thời hạn cuối năm. Đẩy mạnh 

công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ quy định. 

- Công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn năm 2022 của Bộ có (183) 

nhiệm vụ phải hoàn thành trước 31/12/2022; mặc dù các đơn vị đã tập trung và 

từng bước hoàn thiện hệ thống TCQC phục vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực 

thuộc Bộ, nhưng kết quả 09 tháng 2022 đạt được không cao mới hoàn thành 66/183 

nhiệm vụ, đạt 36,1% kế hoạch, cụ thể các đơn vị (Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng 

trọt, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi…). Vụ Khoa học 

công nghệ và MT phối hợp với các đơn vị liên quan sớm báo cáo Lãnh đạo Bộ tổ 

chức cuộc họp mời Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (phụ trách) và Tổng cục 

Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng tham dự (tháng 10/2022).  

-  Đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều 

hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của 

Chính phủ; thực hiện công bố TTHC theo đúng quy định, tiếp tục thực hiện cải 

cách TTHC, đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu, kịp thời xử lý các kiến nghị tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

- Dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ chờ Chính phủ phê duyệt; Vụ Tổ chức cán bộ tập trung hoàn thiện trình 

cấp có thẩm quyền phương án về sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị nhất là các 

đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn mới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ và Ban Cán sự đảng Bộ; kịp thời tham mưu đề xuất về đổi mới 

công tác đào tạo, thực hiện kiểm tra phân cấp, tinh giảm biên chế theo quy định... 

- Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm toán, kiểm tra tài chính, Vụ Tài 

chính rà soát, sớm báo cáo Bộ những đơn vị có nguy cơ cao không sử dụng hết 

kinh phí NSNN cấp năm 2022, kịp thời có kế hoạch điều chuyển phù hợp 

(không để lãng phí NSNN); thiết lập danh sách các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ 

chế tự chủ (chi thường xuyên phải nộp thuế đất) báo cáo Bộ (trước 25/10/2022). 

Vụ Kế hoạch rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2022 đảm bảo yêu cầu, tiến độ (báo cáo Bộ theo quy định). Bộ Tài chính đã 

có văn bản giao về cho Bộ Nông nghiệp và PTNT (liên quan Giống gốc) còn 

đang vướng mắc (giá), Vụ Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan (Tổng 

cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi…), tham mưu sớm có văn 
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bản gửi Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp để Lãnh đạo Bộ làm việc với Bộ Tài 

chính (tháng 10/2022). Vụ Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

sớm tổ chức “Hội nghị tập huấn về cơ chế chính sách tài chính thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT”.  

- Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo chương trình, 

kế hoạch của Bộ phê duyệt; tăng cường thực hiện ứng dụng CNTT trong công 

tác chỉ đạo điều hành và quản lý chuyên ngành của Bộ theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tập 

trung triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN hiệu quả, xây dựng 

các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thực hiện kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu…  

4. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính 

phủ và của Bộ năm 2022, Văn phòng CCHC chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức triển khai đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, tiến độ và hiệu quả (hoàn 

thành tháng 11/2022). 

5. Các đơn vị chủ động chuẩn bị các nội dung, tài liệu kiểm chứng bám sát 

các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số CCHC phục vụ công tác đánh giá 

chấm điểm Parindex của Bộ năm 2022, Văn phòng CCHC phối hợp chặt chẽ với 

Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) cùng với Trung tâm Tin học và TK và các đơn vị đầu 

mối của Bộ có giải pháp kịp thời thực hiện mục tiêu thăng hạng năm 2022 và 

tiếp theo; tiếp tục đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC các đơn vị thuộc Bộ năm 

2022 theo quy định, hướng dẫn của Bộ./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Các thành viên BCĐ CCHC của Bộ; 

- Các BQLDA: NN, LN, TL; 

- TT KNQG, VPNTM, Viện CS và CLPTNT; 

- Trường CB quản lý NN I, II; 

- Báo Nông nghiệp VN; 

-  Lưu VT, VPCCHC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

 

                    Phùng Đức Tiến 
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