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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp Ban Chỉ đạo  

cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022 

 
 

Ngày 16/03/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, tham dự cuộc 

họp có các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ; lãnh đạo phụ trách cải cách 

hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; công chức đầu mối làm công tác 

cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, đầu mối 

một cửa quốc gia, ISO của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan truyền 

thông báo, đài.  

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC báo cáo tóm tắt kết quả 

triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng Phùng 

Đức Tiến có ý kiến kết luận như sau: 

1. Năm 2021, công tác cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị 

có nhiều chuyển biến tích cực đạt được một số kết quả, cụ thể: 

Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ từng bước được kiện toàn (Thứ trưởng Phùng 

Đức Tiến làm thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ); các Tổng cục, các 

Cục, các Vụ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ đã đề xuất Lãnh đạo làm thành 

viên Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ; Cán bộ đầu mối cải cách hành chính của các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ được rà soát, lựa chọn đảm bảo yêu cầu, đáp ứng nhiệm 

vụ cải cách hành chính giai đoạn mới 2021-2030.  

Bộ đã ban hành Chương trình cải cách hành chính 10 năm giai đoạn 2021-

2030 thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình CCHC 

nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 

2022 làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng, triển khai thực hiện 

kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị; tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm cải cách hành chính của Bộ (tháng 01/2022) và tổ chức họp Ban Chỉ 

đạo CCHC của Bộ (tháng 3/2022) triển khai kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ theo 

chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; triển khai Cơ chế một cửa quốc 

gia theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ 

chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đã triển khai thực hiện 29/29 thủ tục 

theo Cơ chế một cửa quốc gia tại 07 đơn vị (02 Tổng cục và 05 Cục chuyên 

ngành), tổng số tiếp nhận gần 1,4 triệu hồ sơ và đã xử lý, cấp phép điện tử trên 

1,3 triệu hồ sơ.    

Trong hai nhiệm kỳ qua, Bộ đã xây dựng được 11 Luật chuyên ngành, do 

vậy các cơ quan, đơn vị chủ trì chủ động, tập trung hoàn thành kế hoạch xây 
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dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn khắc phục tình trạng chậm tiến độ, tiếp 

tục hoàn thiện thể chế ngành Nông nghiệp và PTNT đáp ứng yêu cầu hội nhập, 

phát triển trong tình hình mới.  

Bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa năm 2021: 429/2.559 các quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh (đạt 16,76%); đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa 

22 TTHC, phân cấp 54 TTHC đạt tỷ lệ 20,4%; ban hành danh mục TTHC thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và PTNT với 363 TTHC (gồm 226 TTHC cấp Trung 

ương, 106 TTHC cấp tỉnh, 16 TTHC cấp huyện, 11 TTHC cấp xã và 04 TTHC 

thuộc thẩm quyền cơ quan khác).  

Nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã được 

Ban Cán sự Đảng Bộ họp chỉ đạo, thực hiện cơ cấu lại các Tổng cục, các Cục, 

các Vụ nhất là đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở thực tiễn là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực việc 

nhận thức, tạo lập dư luận xung quanh tổ chức bộ máy phải cân nhắc, xem xét 

trong tổng thể cải cách hành chính; tổ chức 02 đợt thi tuyển công chức năm 2021 

đảm bảo yêu cầu, chặt chẽ, tiếp tục thi tuyển bổ sung công chức cho năm 2022; 

tổ chức 03 Hội nghị tại ba miền Bắc Trung Nam do Bộ trưởng chủ trì về chiến 

lược phát triển nông nghiệp và PTNT đến 2030. 

Thực hiện chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, Bộ đã thành lập Ban chỉ 

đạo chuyển đổi số, tổ chức các hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số 

ngành Nông nghiệp và PTNT; kịp thời tham mưu ban hành Kế hoạch chuyển đổi 

số của Bộ năm 2022, Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2022; hoàn thiện 

Đề cương Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030; các Cục, Tổng cục đã chủ động triển khai xây 

dựng kế hoạch chuyển đổi số thuộc lĩnh vực quản lý, kiện toàn bộ phận tham 

mưu về chuyển đổi số của đơn vị… 

2. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị cần 

khắc phục việc chậm tiến độ trong xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn của 

Bộ, chủ động có kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện ngay từ đầu năm theo kế 

hoạch của Bộ phê duyệt; vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 

tại Bộ phận Một cửa; tỷ lệ thực hiện TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích theo 

Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ chưa cao; sớm sắp xếp tổ 

chức bộ máy của Bộ và các cơ quan đơn vị, nhất là các đơn vị sự nghiệp công 

lập theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thực hiện vốn sự 

nghiệp của Bộ, các cơ quan đơn vị không gián đoạn, tháo gỡ điểm nghẽn… 

3. Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. 

a) Dư địa cải cách hành chính năm 2022 là rất lớn, tự tin với những kết 

quả đã đạt được năm 2021với những chuyển biến tích cực, các cơ quan đơn vị 

tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành 

chính và 06 nội dung nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ 

(Quyết định số 5011/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2021) và Kế hoạch cải cách 

hành chính của đơn vị năm 2022 đã được phê duyệt; thực hiện tốt Nghị quyết số 
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01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, 

tiến độ, thực chất và hiệu quả. 

b) Thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ và các đơn vị (theo 

Quyết định số 2193/QĐ-TTg ngày 24/12/2021, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 

02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ); tăng cường năng lực thực hiện cải cách 

hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị, rà soát bổ quy định tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-

2030;  làm rõ tổ chức thực hiện cải cách hành chính giữa Vụ Tổ chức cán bộ và 

Cơ quan Thường trực CCHC đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác cải 

cách hành chính giai đoạn mới (sớm trình Bộ trưởng phê duyệt Quyết định kiện 

toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 

CCHC, sửa đổi Quyết định quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính của Bộ và các văn bản liên quan theo kế hoạch đề ra). 

c) Để phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ tiếp theo, đề nghị các 

thành viên Ban Chỉ đạo (các Tổng cục, các Cục, các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh 

tra Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê) tổng hợp báo cáo kết quả CCHC (năm 

2021, đầu năm 2022 và nhiệm vụ tiếp theo) kèm theo Phụ lục (Biểu mẫu gửi 

kèm) về Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ (Văn phòng Thường trực CCHC) chậm 

nhất ngày  30/03/2022; Văn phòng Thường trực CCHC tổng hợp, báo cáo Ban 

chỉ đạo CCHC trước ngày 10/04/2022.   

d) Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Ban chỉ đạo CCHC báo cáo Ban Cán 

sự Đảng Bộ có nghị quyết chuyên đề cải cách hành chính triển khai Chương 

trình CCHC 10 năm của Bộ giai đoạn 2021-2030 thực hiện Nghị quyết số 

76/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về 

đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 (tháng 04/2022). 

đ) Tập trung thực hiện tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC (Parindex) của 

Bộ năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ (đảm bảo thăng hạng). Tiếp tục 

hoàn thiện quy định về tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Bộ năm 2022 theo kế hoạch; các đơn vị chủ động thực hiện tự đánh 

giá nội bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Các BQLDA: NN, LN, TL; 

- TT KNQG, VPNTM, Viện CS và CLPTNT; 

- Trường CB quản lý NN I, II; 

- Lưu VT, VPCCHC. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Lê Văn Thành 
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