
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2020 

và trọng tâm công tác Quý IV năm 2020 

–––––––––––––––––––––––––––– 

 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III/2020 

 1. Cải cách thể chế 

 - Công tác chỉ đạo điều hành:  

 + Văn bản gửi Bộ Y tế về việc tổng kết thí điểm thanh tra chuyên ngành an 

toàn thực phẩm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg; báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTW MTTQVN ngày 30/3/2016 của 

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và 

giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; 

 + Văn bản gửi Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố về việc tổ chức tổng kết 

thực hiện Đề án phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn giai đoạn 2015 -2020 

tại địa phương; báo cáo Bộ kết quả thực hiện để làm căn cứ tổng kết kết quả thực 

hiện Đề án;  

 + Văn bản gửi Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố, Hội Nông dân Việt Nam, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc báo cáo đánh giá kết quả triển khai 

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 để chuẩn bị Hội nghị tổng kết Chương trình chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Vũ Đức Đam. 

 - Công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn: 

 + Tham mưu Bộ trình ban hành Tiêu chuẩn quốc gia “Thịt mát – Phần 2. 

Thịt trâu, bò”; phối hơp với các bên liên quan tổ chức Lễ công bố tiêu chuẩn; Xây 

dựng Tiêu chuẩn Việt Nam “Thịt mát - Phần 3. Thịt gia cầm” theo kế hoạch;  

 + Đề xuất xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nông thủy sản năm 2021 – 2022; 

 - Tham gia góp ý 02 Thông tư về Thống kê ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Sắn củ tươi -Xác định điểm bột; dự 

thảo Quyết định ban hành danh mục TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

 2. Cải cách thủ tục hành chính: 

- Văn bản gửi Bộ về việc có ý kiến đối đề xuất đơn giản hóa TTHC thuộc 

phạm vi quản lý của Cục; 
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- Rà soát, chuẩn hóa danh mục, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP 

của Chính phủ. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy, công tác cán bộ 

 - Rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế, số lượng 

người làm việc của Cục theo yêu cầu của Bộ. 

 - Ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của các phòng thuộc Cục sau khi Bộ ban hành quyết định số 2937/QĐ-

BNN-TCCB ngày 03/8/2020 sửa đổi điều 3 Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 31/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục;  

 - Triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo thuộc 

hệ thống Cục. 

 - Rà soát, sửa đổi các quy chế nội bộ của Cục. 

 4. Cải cách tài chính công 

 - Xây dựng Đề án tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế tài chính của các đơn 

vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, gia đoạn 2021-

2023. 

 5. Hiện đại hóa nền hành chính 

 - 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 văn bản của Cục. 

 - Duy trì hoạt động của Bộ phận một cửa tại Cơ quan Cục. Ngoài ra, Cục 

đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ liên quan đến việc triển khai áp dụng Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử trong giải  quyết TTHC của Cục từ 01/9/2020, cụ 

thể đã: cập nhật các THHC, quy trình cho từng thủ tục lên hệ thống; cập nhật 

thông tin cá nhân, thực hiện phân luồng/phân quyền cho người sử dụng; tổ chức 

chạy  thử và thực hiện đào tạo nội bộ để áp dụng chính thức từ ngày 03/9/2020.  

 - Duy trì hoạt động khảo sát đánh giá sự hành lòng của người dân và doanh 

nghiệp đối với các TTHC của Cục theo Quyết định 4876/QĐ-BNN-VP ngày 

19/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ngoài ra, Cục đã phối hợp tổ chức lấy 

ý kiến của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến 

do Bộ cung cấp thông qua việc đăng tải “Phiếu khảo sát sự hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Nông nghiệp 

và PTNT cung cấp” trên trang tin điện tử của Cục 

(https://forms.gle/NkZ163zNVj1GRWSj9) và cung cấp danh sách các cá nhân, 

doanh nghiệp đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Cục tại Cơ chế một cửa 

quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

https://forms.gle/NkZ163zNVj1GRWSj9
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 - 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.  

 - Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế Một cửa 

quốc gia:  

+ Tiếp tục thực hiện cấp chứng thư cho các lô hàng xuất khẩu vào Trung 

Quốc và Hàn Quốc trên phần mềm cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản: Trong 

quý III/2020, Cục đã cấp được 7.238 chứng thư /10.558 hồ sơ đăng ký, lũy kế từ 

đầu năm 2020 đến nay đã cấp 13.181 chứng thư/23.772 hồ sơ đăng ký (giấy và 

trực tuyến) qua Hệ thống 1 cửa quốc gia (tỷ lệ 55,4%). Tỷ lệ cấp chứng thư vào 

thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc 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 đã có văn bản thông báo Tổng 

cục Hải quan (Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan), Tập đoàn viễn 

thông quân đội Viettel và sẽ phối hợp để khắc phục vấn đề này trong quá trình 

nâng cấp phần mềm thực hiện trong năm 2020. 

+ Tích cực phối hợp với Viettel tổ chức chạy thử và khắc phục các sai lỗi 

phần mềm cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu sang 05 thị trường (Brazil, 

Argentina, Indonesia, New Zealand và Panama) đã được nâng cấp năm 2018 và 

2019. Ngày 27/8/2020, Cục đã có công văn số 1189/QLCL-CL1 gửi Tổng cục 

Hải quan và các cơ quan liên quan đề nghị kết nối chính thức phần mềm thực 

hiện TTHC mở rộng trên hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia nhưng vẫn chưa 

nhận được phản hồi. 

+ Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Cục đang thực hiện 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 đối với 03 Thủ tục hành chính 

(TTHC): (1) Thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở xuất khẩu 

thủy sản; (2) Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP; (3) 

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực 

tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Trong quý III/2020 đã 

tiếp nhận và xử lý 66 hồ sơ trực tuyến /68 hồ sơ nhận được (trực tuyến và giấy), 

lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay đã tiếp nhận và xử lý 200/223 hồ sơ đăng ký 

qua cổng dịch vụ công trực tuyến (đạt 89,6%). Cục cũng đã phối hợp với Trung 

tâm Tin học và Thống kê để xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện 

nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. 

 + Hoàn thiện đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển 

khai cơ chế Một cửa quốc gia, một cửa ASEAN năm 2020 trình Bộ thẩm định. Đề 

xuất nội dung cần nâng cấp năm 2021. 

- Tiếp tục áp dụng việc cấp giấy Chứng nhận cho các lô hàng thủy sản xuất 

khẩu vào thị thường EU qua hệ thống TRACENTS. Trong quý III/2020, Cục đã 

cấp Cục đã cấp được 4.009 chứng thư/ 4.227 hồ sơ đăng ký (giấy và trực tuyến); 
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lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp 8.851 chứng thư/ 10.981 hồ sơ đăng ký (giấy 

và trực tuyến) đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU qua hệ 

thống này, đạt 80,6% (tăng so với 7 tháng đầu năm là 7.091/9099 hồ sơ chiếm 

77,9%) . 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, xây dựng đề cương, dự 

toán chi tiết cho phần mềm Cở sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý chất 

lương, an toàn thực phẩm, 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2020 

 1. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 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; Tổng kết thực hiện Đề án 

phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn giai đoạn 2015 -2020; Hội nghị tổng 

kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP năm 2020. 

 2. Tiếp tục triển khai xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam “Thịt mát - Phần 3. 

Thịt gia cầm” theo kế hoạch. 

 3. Thực hiện nâng cấp phần mềm Cơ chế một cửa quốc gia năm 2020; Phối 

hợp với Văn phòng Bộ hoàn thiện phần mềm Một cửa điện tử; Triển khai các thủ 

tục xây dựng Cở sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý chất lượng, ATTP. 

4. Hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế tài chính của các 

đơn vị trực thuộc Cục giai đoạn 2021-2023 theo chỉ đạo của Bộ. 

5. Đề xuất phương án tổ chức hệ thống Cục theo chỉ đạo của Bộ, phù hợp 

với Nghị định 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

6. 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. 

 

Nơi nhận: 

- Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng CCHC) (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các PCT (để biết); 

- Các Phòng thuộc Cục; 

- Lưu VT, VP. 

 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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