
 

BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 

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

1. Thực hiện kế hoạch CCHC: 

- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Cục Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản đã được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-QLCL 
ngày 7/01/2022.  

- Các văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành 6 tháng đầu năm: 04 (Kế hoạch 
cải cách hành chính, kế hoạch phòng chống tham nhũng, kế hoạch thanh kiểm tra, 
TBKL của Đảng ủy Cục tháng 3 bao gồm nội dung chỉ đạo vê công tác CCHC). 

2. Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 

Tổng số nhiệm vụ trong kế hoạch: 37 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 20 

- Số nhiệm vụ chưa hoàn thành: 17 

3. Kiểm tra CCHC 

Hoạt động kiểm tra CCHC của Cục tại các đơn vị trực thuộc được thực 

hiện kết hợp với kiểm tra công vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục đã tổ chức 

kiểm tra công vụ tại 02 đơn vị sự nghiệp, tập trung vào việc tổ chức thực hiện 

các thủ tục hành chính được phân cấp.   

4. Thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ giao 

Tổng số nhiệm vụ được giao: 07 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn: 07 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn: 0 

- Số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành: 0 

5. Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức 

- Tổng số phiếu khảo sát: phát ra: 9.668 phiếu; thu về: 1.457 phiếu. 

- Hình thức khảo sát: Phát phiếu kết hợp đăng tải trên Website. 

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

1. Cải cách thể chế 

- Trình Bộ ban hành: Kế hoạch khung về giám sát an toàn thực phẩm năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo Quyết định số 
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51/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/01/2022); Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chất 

lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp (Quyết 

định số 516/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/01/2022); Kế hoạch hành động bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 (kèm theo Quyết định 

1099/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2022); Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, 

nâng cao chất lượng, phát triển chuỗi giá trị nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-

2030” (kèm theo Quyết định 1384/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/4/2022) và tổ chức 

Hội nghị, phổ biến hướng dẫn triển khai Đề án tại Cần Thơ (ngày 03/6/2022). 

- Đã tham mưu Bộ:  

+ Ban hành văn bản số 633/BNN-QLCL ngày 24/01/2022 hướng dẫn triển 

khai Nghị quyết số 165/NQ-CP về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan 

đến giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực phát triển 

nông nghiệp và nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19;  

+ Góp ý hoàn thiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới;  

+ Góp ý hoàn thiện Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm nông sản dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 

2022; các Chương trình phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam và với các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ; 

ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp đáp ứng các quy định về 

ATTP, phòng chống dịch Covid-19 của thị trường nhập khẩu; đề xuất nội dung 

phục vụ Bộ trưởng báo cáo tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Công văn số 

482/QLCL-KHTC ngày 19/04/2022); tham mưu trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ 

họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Câu số 47 - Cử tri 

tỉnh Đắk Nông)...; 

- Về công tác xây dựng văn bản QPPL, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn Việt 

Nam: 

+ Tổ chức lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung 

Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư 48/2013/TT-BNNPTN. Tuy 

nhiên, do còn nhiều ý kiến khác nhau và quan ngại về việc ban hành Thông tư 

sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT sẽ làm gia tăng chi phí TTHC, gây 

khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, không theo tinh thần chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về cải cách TTHC nên thực hiện chỉ đạo của Bộ, Cục đã tổ 

chức đối thoại với các bên liên quan, tham mưu Bộ có văn bản xin ý kiến Bộ Tư 

pháp và có thể phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Bộ ban 

hành. Do vậy, Cục đã có văn bản số 758/QLCL-TTPC ngày 16/6/2022 báo cáo 

Bộ xin lùi thời hạn trình ban hành Thông tư sửa đổi thay thế 38/2018/TT-

BNNPTNT và Thông tư 48/2013/TT-BNNPTN sang tháng 12/2022. 

   + Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi 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 thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT và tổ 
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chức họp lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Căn cứ ý kiến của các bên tại cuộc 

họp: (1) văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về an toàn thực phẩm, chất 

lượng sản phẩm hàng hóa chưa có đủ khái niệm để làm căn cứ sửa đổi Thông tư 

28/2019/TT-BNNPTNT; (2) quy định của Liên minh Châu Âu hiện đang được 

sử dụng làm căn cứ tham chiếu sửa đổi Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT cũng 

đã thay đổi, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã báo cáo Bộ đề 

nghi đưa việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2019/TT-

BNNPTNT ra khỏi danh mục văn bản QPPL của Bộ năm 2022 (văn bản số 

758/QLCL-TTPC ngày 16/6/2022). 

   + Đã hoàn thiện xây dựng dự thảo 02 TCVN về “Sản phẩm thủy sản – 

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

đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện, trình ban hành theo đúng kế 

hoạch. 

 + Đã phê duyệt đề cương, dự toán xây dựng tiêu chuẩn Cá ngừ đông lạnh – 

Yêu cầu kỹ thuật, sẽ hoàn thiện trình ban hành năm 2022 theo kế hoạch.  

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Kiểm soát quy định TTHC:  

 + Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Cục kèm 

theo Quyết định số 29/QĐ-QLCL ngày 20/01/2022, trong đó bao gồm nội dung 

công khai, niêm yết trên bảng tin, website của Cục và các đơn vị thuộc Cục tất 

cả các thủ tục hành chính về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

+ Ban hành Kế hoạch số 17/KH-QLCL ngày 06/01/2022 về thanh tra, kiểm 

tra việc thi hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng nông lâm thủy 

sản theo phân công, phân cấp năm 2022, theo đó sẽ thực hiện kiểm soát TTHC 

tại  09/09 cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục.  

- Kết quả giải quyết TTHC:  

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 41.701, trong đó:  

+ Số mới tiếp nhận trong kỳ: 40.056 (trực tuyến: 25.503; trực tiếp và qua 

dịch vụ bưu chính công ích: 14.553);  

+ Số từ kỳ trước chuyển qua: 1.645. 

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:  

+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 39.584; đúng hạn: 39.579, quá hạn: 05. Đối 

với các TTHC giải quyết chậm hạn (do sai sót của cán bộ giải quyết TTHC 

trong việc đăng tải sai/ thiếu thông tin lên hệ thống), đơn vị đã có văn bản xin lỗi 

tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC. 

+ Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 2.117; trong hạn: 2.117, quá hạn: 0. 

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

+ Tổng số PAKN phải trả lời: 32;  

+ Số PAKN đã được trả lời: 30; số đã được đăng tải công khai: 30; 
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+ Số PAKN đang trả lời: 2. 

- Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC: 

+ Số phiếu phát ra: 9.668 

+ Số phiếu thu về:  1.457 

+ Điểm đánh giá bình quân: 15.35 

+ Xếp loại: Xuất sắc. 

- Trong kỳ báo cáo, Cục đã kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại 02 

đơn vị thuộc Cục kết hợp với công tác kiểm tra công vụ theo kế hoạch năm 2022 

của 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 việc thực hiện kiểm soát TTHC. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ 

- Chủ trì, phối hợp Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản hoàn 

thiện Đề án hợp nhất hai Cục theo chỉ đạo của Bộ; 

- Trình Bộ phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức; báo cáo Bộ về chức 

năng, nhiệm vụ của tổ chức trực thuộc; 

- Xem xét bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo của các đơn vị;  

4. Cải cách tài chính công  

- Công tác tài chính, ngân sách: 

+ Xây dựng, tổ chức thẩm định đề cương và trình Bộ phê duyệt kế hoạch và 

dự toán ngân sách nhà nước phục vụ quản lý an toàn thực phẩm từ nguồn kinh phí 

Sự nghiệp Y tế năm 2022 (Quyết định số 57/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/01/2022).  

+ Tổ chức xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ kiểm nghiệm 

chất lượng, ATTP phục vụ quản lý nhà nước; 

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác xét duyệt quyết toán các 

đơn vị trực thuộc. 

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

+ Trình Bộ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả 

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

lượng nông lâm thủy sản Vùng (Trung tâm vùng 1 và vùng 6). 

 + Tiếp tục hoàn thiện công tác nghiệm thu, bàn giao công trình Dự án đầu tư 

Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản; 

- 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:  

+ Duy trì và chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống Cục, sử dụng triệt để các 

dịch vụ công trực tuyến, Một cửa Quốc gia, Văn phòng điện tử, thư điện tử 

(Email công vụ) để triển khai nhiệm vụ đúng quy định của Bộ; 
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+ Tăng cường các hoạt động trực tuyến thay trực tiếp như họp nội bộ trực 

tuyến; thẩm định, kiểm tra chuyên ngành, kể cả phối hợp với cơ quan thẩm 

quyền Trung Quốc, Hoa Kỳ thanh tra trực tuyến … nhằm duy trì sản xuất và 

xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo không bị gián đoạn do Covid-19; 

+ Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin báo cáo chất lượng, 

ATTP thủy sản xuất khẩu (dự kiến hoàn thành 30/6/2022). 

+ 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.  

- Tổ chức họp lấy ý kiến các chuyên gia về đề xuất phát triển kinh tế nông 

nghiệp số của Cục - Triển khai hệ thống bảo đảm ATTP và truy xuất nguồn gốc 

nông lâm thủy sản.  

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: Từ đầu năm đến nay, Cục 

đã tiếp nhận và xử lý 158/170 hồ sơ đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến 

(đạt tỷ lệ 92,9%).  

- Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN: Cục đã thực hiện 

cấp 17.886 chứng thư/20.262 hồ sơ đăng ký sơ đăng ký (giấy và trực tuyến) cho 

các lô hàng xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc (đạt 88%).   

 - Áp dụng hệ thống TRACESNT: Trong 6 tháng đầu năm, Cục đã cấp 

6.627 chứng thư/ 8.104 hồ sơ đăng ký (giấy và trực tuyến) đối với các lô hàng 

thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU qua TRACESNT (đạt 81,7%). 

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 1. Hoàn thiện trrình 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 

góp ý, hoàn thiện trình ban hành 03 TCVN về “Sản phẩm thủy sản – nhuyễn thể 

hai mảnh vỏ đông lạnh”, “Tôm đông lạnh – Yêu cầu kỹ thuật” và “Cá ngừ đông 

lạnh – Yêu cầu kỹ thuật” theo đúng kế hoạch. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát TTHC được nêu tại 

công văn số 1531/BNN-VP ngày 15/3/2022 của Bộ về việc đôn đốc thực hiện 

một số nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp nhân sự  đối với Cục hợp nhất sau 

khi Nghị định thay thế Nghị định số 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT được ban hành; 

triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ năm 2022. 

5. Đề xuất cơ chế tài chính cho Cục hợp nhất; trình bộ ban hành các định 

mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng, ATTP phục vụ 

quản lý nhà nước. 

6. Đẩy mạnh 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; hoàn thiện cơ sở dữ liệu và hệ thống 
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thông tin quản lý an toàn thực phẩm thủy sản do Ai-len tài trợ; Xây dựng Kế 

hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy 

sản giai đoạn 2022-2025 và tổ chức thực hiện.  

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

tổ chức về qui định hành chính; duy trì và cải tiến HTQLCL theo ISO 

9001:2015. 

(Thống kê số liệu về kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 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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