
 

 

           BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

                                                                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
   

          Số:            /BNN-TCCB 
V/v triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 

CCHC của Bộ và các đơn vị năm 2022 

      Hà Nội, ngày      tháng    năm  

                     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 

10/8/2022 Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ đã họp đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện CCHC của Bộ và các đơn vị từ đầu năm 2022 đến nay và xác định nhiệm 

vụ trọng tâm cuối năm 2022 và tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các 

đơn vị tập trung thực hiện các nội dung cụ thể, như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp Ủy đảng, Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên quán triệt nhận thức sâu sắc, đúng đắn với tinh thần “Quyết 

tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” đánh dấu thời kỳ mới, góp phần hoàn 

thành nhiệm vụ chung của Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2022 và tiếp 

theo; xác định từ nay đến cuối năm, thậm trí đến cuối khóa nhất thiết cải cách 

hành chính phải đặt vị trí trung tâm.  

2. Về một số kết quả đạt được 06 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC 

của Bộ và các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực đạt được một số kết quả 

(thực hiện đạt 60% nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2022), công tác xây dựng 

văn bản QPPL (Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư) 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng được đặt lên hàng đầu, các Thông tư 

đến nay cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số đơn vị 

chậm tiến độ (Tổng cục Thủy sản, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Nông thôn 

mới…), đề nghị Vụ Pháp chế phối hợp, đôn đốc các đơn vị đảm bảo thực hiện 

đúng tiến độ kế hoạch của Bộ. 

Liên quan đến một số vướng mắc về công tác kiểm tra chuyên ngành đối 

với hàng hóa xuất nhập khẩu quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT 

(thay thế Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT) chưa phù hợp quy định tại Nghị 

định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo chỉ đạo của Ủy ban 1899. Đề nghị 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản chủ trì phối hợp với Tổng cục 

Hải quan và các đơn vị liên quan (Cục Bảo vệ thực vật, Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp…) rà soát, thống nhất các nội 

dung liên quan đến thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp… 

3. Năm 2022, rất quan trọng là năm bản lề trong khi chờ Nghị định mới 

của Chính phủ phê duyệt, các cơ quan, đơn vị nhất là 04 Tổng cục (Lâm nghiệp, 

Thủy sản, Thủy lợi và Phòng chống thiên tai) tiếp tục hoạt động bình thường. 

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát các nhiệm vụ kế hoạch 
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kiểm soát TTHC báo cáo Bộ. Tập trung thực hiện chuyển đổi số theo chương 

trình, kế hoạch của Bộ; cụ thể các đơn vị: Cục Chăn nuôi rà soát kỹ hệ thống 

thông tin và cơ sở dữ liệu ngành Chăn nuôi tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số 

cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; Cục Trồng trọt phối hợp với các đơn 

vị tổ chức lễ triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cấp, quản lý mã số 

vùng trồng; Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản tiếp tục rà soát, hoàn 

thiện phần mềm (lĩnh vực thương mại điện tử) kịp thời kết nối với 32 tỉnh, thành 

phố phía Nam thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Bộ khi cấp có thẩm quyền 

phê duyệt…  

4. Về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính là vấn đề lớn, Vụ Tài chính phối 

hợp chặt chẽ với các đơn vị rà soát, thực hiện khi có Thông tư hướng dẫn mới 

của Bộ Tài chính triển khai đồng bộ theo quy định (Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP của Chính phủ về tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập); phối 

hợp thực hiện tốt công tác kiểm toán năm 2021, kiểm tra tài chính, sắp xếp cơ sở 

đất đai…Vụ Tài chính hàng năm tập huấn, hướng dẫn kỹ các đơn vị (chi tiêu 

đúng, chuẩn).     

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

chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Chính phủ; Vụ Tổ chức cán bộ 

khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phương án về sắp xếp tổ chức 

bộ máy của Bộ và các đơn vị nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Cán sự đảng Bộ; hoàn thiện các 

Thông tư hướng dẫn hệ thống ngành Nông nghiệp và PTNT; kịp thời tham mưu đề 

xuất về thực hiện kiểm tra phân cấp, tinh giảm biên chế theo quy định... 

 6. Các đơn vị chủ động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 

07 nội dung cải cách hành chính theo Kế hoạch CCHC năm 2022; các đơn vị 

đầu mối: Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Trung 

tâm Tin học và Thống kê phối hợp chặt chẽ với Văn phòng CCHC đôn đốc, 

hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành 

phần Bộ Chỉ số CCHC phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch CCHC. Thủ trưởng 

đơn vị chỉ đạo, quán triệt rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao; nhận thức đầy đủ về thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ và 

đơn vị; xác định rõ những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc 

phục kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC của Bộ và các đơn vị 

năm 2022 và tiếp theo.  

7. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Bộ và các đơn vị, 

bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội 

vụ; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ theo hướng: Bộ trưởng, Thứ 

trưởng phụ trách (thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ) là Trưởng, phó 

Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ là thành viên và mời Đảng ủy 

Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ (tham gia), Văn phòng cải cách hành 

chính trực tiếp giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ (sớm tăng cường, bổ sung 

nhân lực theo đề nghị của Văn phòng CCHC) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CCHC 

giai đoạn mới.  
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- Văn phòng CCHC chủ trì phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC 

của Chính phủ, Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) và các đơn vị liên quan 

thuộc Bộ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ và Quyết 

định của Bộ trưởng (Trưởng Ban) quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Văn phòng CCHC  giai đoạn 2021-2030 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP của 

Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực 

hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030.  

- Phối hợp với Vụ cải cách hành chính và các đơn vị liên quan tổ chức 

thực hiện hiệu quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC (Parindex) của Bộ năm 

2022 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ phấn đấu đạt mục tiêu thăng hạng; kịp thời 

sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ Chỉ số CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

năm 2022 theo kế hoạch; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

nghiệp vụ cải cách hành chính./. 

  
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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