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BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:          /BC-BNN-TCCB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 

và định hướng cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 

 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ 

 

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban chỉ 

đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và 

xây dựng Chương trình tổng thể cải cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030, Công văn số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về 

việc triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như 

sau: 

Phần thứ nhất: Tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

Phần thứ hai: Đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030. 

Phần thứ ba: Những kiến nghị, đề xuất. 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

a) Về phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể  

Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chương trình cải cách hành chính của 

Bộ giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Đồng thời, 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức các hội nghị quán triệt tới các đơn vị thuộc 

Bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của Chương trình tổng 

thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quản lý, điều hành của lãnh 
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đạo Bộ và Thủ trưởng các đơn vị. Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ 

biến, quán triệt tới cán bộ, công chức trong đơn vị về nội dung của Chương trình 

tổng thể và các văn bản của Bộ có liên quan đến triển khai thực hiện Chương 

trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có các cuộc họp chuyên đề 

cải cách hành chính, chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và thủ 

trưởng cơ quan đơn vị, trách nhiệm phối hợp của tổ chức đoàn thể trong triển 

khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ và thực hiện chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ. Đảng ủy Bộ đã tổ chức nhiều hội 

nghị phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên triển khai các 

nhiệm vụ cải cách hành chính. Công đoàn cơ quan Bộ cũng đã tổ chức phổ biến 

tới các tổ chức công đoàn và đoàn viên các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành 

chính nhà nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh Bộ đã phối hợp với 

Văn phòng thường trực cải cách hành chính của Bộ tổ chức Tọa đàm “Thanh 

niên với ý tưởng cải cách hành chính” (năm 2016) và tổ chức cuộc thi “Sáng 

kiến trong cải cách hành chính” (năm 2019). 

Qua việc phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể và các văn bản quan 

trọng có liên quan, Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ và từng cán bộ, 

công chức trong Bộ đã nhận thức và xác định rõ việc triển khai các nội dung cải 

cách hành chính. Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định cải cách hành chính hướng 

tới mục tiêu hình thành một nền hành chính trong sạch, gần dân, có hiệu lực, 

hiệu quả. Các đơn vị coi đây là khâu đột phá, đổi mới trong công tác lãnh đạo 

của đơn vị đạt hiệu quả và chất lượng công việc tốt nhất, từng cán bộ, công chức 

xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực thi nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt 

nhiệm vụ quản lý, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ 

chức khi đến giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước.  

b) Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai 

Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011-2020 (Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ); Kế hoạch 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 225/QĐ-TTg 

ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã ban kế hoạch hành động cụ thể: 

- Quyết định số 135/QĐ-BNN-VP ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Chương trình cải cách hành 

chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2020. 

- Quyết định số 136/QĐ-BNN-VP ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2015. 

- Quyết định số 4631/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020. 
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- Hàng năm, Bộ ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 

cụ thể của năm tiếp theo, trong đó phân công cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối 

hợp, thời gian thực hiện và kinh phí thực hiện.  

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản chỉ đạo 

quan trọng như: Chỉ thị của Bộ trưởng về đẩy mạnh triển khai Chương trình cải 

cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ về 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020, Nghị quyết 

của Ban cán sự Đảng bộ về đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo điều hành có liên quan đến từng nội dung cụ thể trong 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính như: rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính; cắt giảm điều kiện kinh doanh và danh mục hàng hóa kiểm 

tra chuyên ngành; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; triển 

khai Chính phủ điện tử, văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển 

khai cơ chế một cửa quốc gia,… Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động xây dựng 

kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ hoạt động cải cách hành 

chính tại đơn vị. 

c) Về bố trí nguồn lực triển khai  

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thiết lập hệ thống quản lý, chỉ đạo, tổ chức 

triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ, gồm: 

- Lãnh đạo Bộ: Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về công tác cải cách 

hành chính của Bộ và phân công đồng chí Thứ trưởng thường trực trực tiếp chỉ 

đạo. 

- Cơ quan tham mưu: Các Vụ có trách nhiệm chủ trì tham mưu với Bộ 

trưởng và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về  từng lĩnh vực, nội dung 

cải cách hành chính: Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm về nội dung cải cách thể chế 

của Bộ, ngành; Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm về nội dung cải cách thủ tục 

hành chính, triển khai văn bản điện tử, hiện đại hóa công sở của Bộ; Vụ Tổ chức 

cán bộ chịu trách nhiệm về nội dung cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ, ngành; Vụ Tài chính chịu trách nhiệm 

về nội dung cải cách tài chính công của Bộ, ngành; Vụ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, xây 

dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ, ngành. 

- Cơ quan thường trực: Văn phòng Thường trực cải cách hành chính được 

thành lập từ năm 2006, đặt tại Văn phòng Bộ. Thực hiện Đề án “Tăng cường 

năng lực đội ngũ công chức cải cách hành chính” theo Quyết định số 1333/QĐ-

BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chuyển 

giao nhiệm vụ cải cách hành chính và tổ chức, nhân sự của Văn phòng thường 

trực cải cách hành chính từ Văn phòng Bộ sang Vụ Tổ chức cán bộ (Quyết định 

số 694/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/4/2013). Văn phòng thường trực cải cách hành 

chính thực hiện chức năng tham mưu, đầu mối tổng hợp chương trình, kế hoạch 

cải cách hành chính của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình 
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thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; trực tiếp tổ 

chức thực hiện một số nội dung về cải cách hành chính được Lãnh đạo Bộ giao. 

- Đồng thời, để triển khai các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính 

theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010; 

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07/08/2017), Bộ đã thành lập và kiện toàn Phòng Kiểm soát thủ tục hành 

chính thuộc Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quyết định số 268/QĐ-VP 

ngày 01/6/2018 của Văn phòng Bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT). 

- Về kinh phí triển khai cải cách hành chính: Hàng năm, Bộ đều bố trí kinh 

phí khoảng 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cho công tác cải cách 

hành chính (chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015; đào tạo, tập huấn về công tác cải cách hành 

chính; triển khai dịch vụ công trực tuyến; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; 

văn bản điện tử ...), bám sát các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch. Ngoài ra, 

Bộ còn bố trí kinh phí từ các nguồn khác để triển khai cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; văn bản điện tử,… 

d) Công tác theo dõi, đánh giá  

- Về Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc: Từ 

năm 2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ số cải cách hành chính 

của Bộ áp dụng cho các cơ quan hành chính thuộc Bộ (Tổng cục, Cục, Vụ, Văn 

phòng Bộ, Thanh tra Bộ). Trên cơ sở đó, Bộ đã tổ chức đánh giá, chấm điểm, 

xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị hành 

chính thuộc Bộ. Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm đã giúp 

các đơn vị thấy được mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng 

cá nhân trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các 

đơn vị, đồng thời rút kinh nghiệm để có giải pháp chỉ đạo phù hợp, cũng như tập 

trung khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành 

chính đạt hiệu quả năm tiếp theo. 

- Về đánh giá sự hài lòng của cơ quan, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước: Năm 2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai 

thí điểm 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, nhằm xác định 

chỉ số và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, qua đó, đánh giá chất 

lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ trong năm 2019.Kết 

quả khảo sát mức độ chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất 

lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp là 88,18%. 

Thông qua kết quả khảo sát, người dân, doanh nghiệp đã thực hiện giám sát, 

đánh giá về chất lượng cung cấp dịch vụ công của Bộ, đồng thời, các đơn vị 

thuộc Bộ xác định cần có những điều chỉnh về mặt thủ tục và nâng cao được 

năng lực đội ngũ cán bộ phục vụ ngày một tốt hơn, góp phần tạo sự đồng thuận 
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cao của xã hội để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút đầu tư góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

 

e) Sáng kiến trong cải cách hành chính  

Để tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính theo 

các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năm 2016, Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành 

chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp của Bộ (Quyết định số 

4805/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/11/2016), trên cơ sở hợp nhất 5 Ban chỉ đạo của 

Bộ: Ban chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Ban chỉ đạo 

Ứng dụng công nghệ thông tin; Ban chỉ đạo triển khai thí điểm cơ chế hải quan 

một cửa quốc gia; Ban chỉ đạo đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công 

lập; Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP.  

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông 

nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng ban, Thứ trưởng 

Thường trực làm Phó ban, Thành viên Ban chỉ đạo là các đồng chí Tổng cục 

trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ. 

Ban chỉ đạo thành lập 06 Tổ công tác giúp Ban chỉ đạo trong việc xây 

dựng, tổ chức triển khai các nhiệm vụ về: đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, 

công chức; ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương 

mại; đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã 

hội hóa dịch vụ công; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

Bộ cũng đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; giao Văn phòng 

thường trực cải cách hành chính của Bộ là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, 

giúp Bộ tham mưu, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị. 

2. Kiểm tra công tác cải cách hành chính 

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác 

cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ. Từ năm 2015-2019, Bộ đã tiến 

hành tổng số 46 cuộc kiểm tra cải cách hành chính trực tiếp tại đơn vị thuộc Bộ, 

cụ thể: năm 2015 kiểm tra tại 14 đơn vị; năm 2016: 12 đơn vị; năm 2017: 15 

đơn vị; năm 2018: 10 đơn vị; năm 2019: 9 đơn vị. Các đơn vị được kiểm tra đều 

nghiêm túc triển khai, thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Một số vấn đề 

phát hiện qua kiểm tra, những kiến nghị đều được tổng hợp trình Bộ xem xét xử 

lý, chỉ đạo đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền.  

Đồng thời, thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách 

hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đã trực tiếp kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một 



6 

 

 

 

số địa phương như: Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng và các Sở Nội vụ, 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hải Phòng (năm 2016); các tỉnh: Hà Nam, 

Bình Thuận, Trà Vinh (năm 2017); Tiền Giang (năm 2018). Đoàn kiểm tra đã 

đánh giá toàn diện tình hình tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính trên 

các lĩnh vực quản lý nhà nước tại địa phương, đồng thời chia sẻ, trao đổi về 

những giải pháp thực hiện mang tính thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và 

ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của địa phương. Sau các cuộc kiểm tra, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đã có thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi lãnh 

đạo các địa phương được kiểm tra, đồng thời có báo cáo gửi Bộ Nội vụ. 

Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ công tác về thúc đẩy 

cải cách hành chính năm 2020 của Bộ (Quyết định số 851/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 16/3/2020). Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc 

Bộ thực hiện cải cách hành chính thực chất, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất 

lượng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, trong 

đó, tập trung vào rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật có mâu thuẫn, 

chồng chéo, bất cập; rà soát điều kiện kinh doanh; tiếp tục thực hiện cải cách thủ 

tục hành chính, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, thực hiện kiểm tra 

chất lượng và kiểm dịch một đầu mối; kết nối Cơ chế một cửa quốc gia; triển 

khai Chính phủ điện tử tại Bộ. Dự kiến trong quý III/2020, Bộ sẽ tổ chức các 

đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số đơn vị thuộc Bộ. 

Hoạt động kiểm tra cải cách hành chính thường xuyên đã giúp Bộ phát hiện 

những thiếu sót, tồn tại, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai 

công tác cải cách hành chính, từ đó nhanh chóng bổ sung những nhiệm vụ chưa 

triển khai vào kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong hệ thống hoàn 

thành nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ đề ra tại kế hoạch.  

3. Thông tin, tuyên truyền 

Bộ đã xây dựng chuyên trang về cải cách hành chính của Bộ 

(http:cchc.mard.gov.vn); trên trang web của các đơn vị thuộc Bộ đều có chuyên 

mục về cải cách hành chính. Bộ có chuyên mục “Cải cách và phát triển” trên 

Báo Nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ còn phối hợp với một 

số cơ quan báo chí và truyền thông khác như: Tạp chí Nông nghiệp Việt Nam, 

kênh truyền hình VTC16, Đài truyền hình Việt Nam,... thực hiện nhiều nội dung 

thông tin, tuyên truyền tình hình, kết quả triển khai cải cách hành chính của Bộ. 

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch thông tin tuyên 

truyền cải cách hành chính riêng hoặc lồng ghép kế hoạch cải cách hành chính 

cảu Bộ. Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình 

thức khác nhau như tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt các nội dung về cải 

cách hành chính cho các cán bộ, công chức trong Bộ; tổ chức tọa đàm ý tưởng 

sáng tạo trong cải cách hành chính; cuộc thi sáng kiến trong cải cách hành 

chính,... Thông qua đó, đãgóp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm củangười 

dân, xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng 

của cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. 
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4. Đánh giá chung về công tác triển khai 

a) Mặt tích cực đạt được 

Công tác cải cách hành chính của Bộ được xác định là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác theo Nghị quyết số 

30c/NQ-CP của Chính phủ. Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Lãnh đạo Bộ luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng 

tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành để tiến tới một nền hành chính minh bạch 

và hiện đại, đã có nhiều chỉ đạo thống nhất, quyết sách kịp thời, triển khai đồng 

bộ, bám sát Chương trình của Chính phủ, Chương trình, Kế hoạch cải cách hành 

chính của Bộ.  

Trong 10 năm qua, công tác cải cách hành chính của Bộ đã đã có những 

bước chuyển biến đáng kể, đạt kết quả đạt rõ nét trên cả 6 nội dung: cải cách thể 

chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hiện đại hóa hành chính. Đặc biệt, công 

tác cải cách tổ chức, và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được 

Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng trực tiếp quan tâm chỉ đạo, điều hành. Quá trình 

triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính có sự phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ Bộ, 

Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; sự vào cuộc trực 

tiếp của các đơn vị thuộc Bộ.  

Về tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính: Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã giao nhiệm vụ tham mưu cải cách hành chính theo từng lĩnh vực cho 

các Vụ chức năng; duy trì mạng lưới cán bộ làm công tác cải cách hành chính tại 

21 đơn vị hành chính thuộc Bộ. Các đơn vị thuộc Bộ đã có những chuyển biến 

tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chú trọng đến chất lượng, 

hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, ngành.  

b) Tồn tại, hạn chế 

- Một số đơn vị nhận thức về vị trí, vai trò của cải cách hành chính chưa 

tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra; chỉ đạo, điều hành cải cách hành 

chính thiếu tập trung, chưa có sự chỉ đạo đúng tầm và sự tập trung đúng mức 

trong cải cách hành chính, chưa chủ động đề xuất các giải pháp quyết liệt triển 

khai các nội dung cải cách hành chính. 

- Trong giai đoạn 2011-2020, về bản chất, triển khai cải cách hành chính tại 

Bộ và các đơn vị thuộc Bộ trong giai đoạn này chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao mà chưa tìm ra được động lực thực sự 

của cải cách hành chính. Động lực này phải xuất phát từ chính nhu cầu tự đổi 

mới cơ chế vận hành của bộ máy, có tác động thúc đẩy đối với chính những 

người trong bộ máy hành chính nhà nước. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có nhiều sáng kiến trong 

triển khai công tác cải cách hành chính để xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà 

nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính; chưa chủ động đề xuất nội 

dung cải cách xuất phát từ phía Bộ. 
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- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức đầu mối làm cải cách hành chính 

tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phục vụ công việc 

cải cách hành chính của Bộ và các đơn vị. 

- Công tác thi đua, khen thưởng cải cách hành chính hàng năm không được 

duy trì, chưa tạo động lực cho tập thể, cá nhân làm tốt, hiệu quả.  

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm 

của Bộ 

Trong giai đoạn 2011-2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng hệ 

thống pháp luật của ngành đảm bảo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đều đã 

được điều chỉnh bởi văn bản có giá trị pháp lý cao là Luật.  

Từ năm 2015 đến hết Quý I/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 

theo thẩm quyền và trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành tổng số 260 văn 

bản, trong đó: 07 Luật (Luật Thú y, Luật Thuỷ lợi , Luật Thủy sản, Luật Lâm 

nghiệp, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều), 45 Nghị định của Chính phủ, 18 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 188 Thông tư của Bộ và 06 thông tư liên 

tịch. Đến nay, hệ thống pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cơ 

bản hoàn thiện. Các Nghị định, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 

Thông tư của Bộ trưởng được xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời, theo kế hoạch 

và đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, đầu 

tư, sản xuất nông nghiệp, thuỷ lợi, đê điều và phòng chống lụt bão, bảo vệ và 

phát triển rừng, thuỷ sản, thương mại nông lâm thuỷ sản, bảo vệ môi trường 

nông nghiệp, nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, khuyến 

nông, khuyến ngư và phát triển ngành nghề nông thôn. Nội dung văn bản cũng 

được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo quyền và lợi 

ích của tổ chức, cá nhân.Đặc biệt, trong giai đoạn 2017-2019, Bộ tập trung xây 

dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật như: Luật Thủy sản, Luật Lâm 

nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt để việc áp dụng đồng 

thời với hiệu lực của luật.  

Hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ từng bước được hoàn thiện. Cùng với việc trình Quốc hội ban hành 

các Luật chuyên ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng 

các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật này, đảm bảo đúng 

nội dung, thẩm quyền và phạm vi được giao trong Luật. 

Ngoài việc ban hành văn bản quy định chi tiết Luật nói trên, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn còn thường xuyên tiến hành rà soát các Luật, 

Pháp lệnh theo các nhiệm kỳ của Quốc hội, phân công cho các đơn vị thuộc Bộ 
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soạn thảo văn bản quy định chi tiết như Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất 

lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Thương 

mại, v.v... Đồng thời, trong những năm gần đây, Bộ đã chủ động rà soát các 

Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ 

giao nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết Nghị 

định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc đưa vào chương trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ.  

Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền 

ban hành và ban hành theo thẩm quyền đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính 

thống nhất, tính khả thi. Từ năm 2015 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chưa có văn bản nào bị huỷ bỏ do có nội dung trái với văn bản cấp 

trên, hoặc văn bản pháp luật khác có liên quan. Phần lớn các văn bản được xây 

dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn ở Việt Nam và tham khảo quy định 

pháp luật quốc tế nên đã đảm bảo được tính khả thi.  

b) Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định việc thể chế hóa Nghị 

quyết, chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật là nhiệm vụ quan trọng 

hàng đầu trong việc xây dựng, ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 

26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các Nghị quyết khác của 

Đảng, của Chính phủ bằng các quyết định, kế hoạch, chỉ thị. Các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành có thể chia thành 

các nhóm như: hỗ trợ phát triển sản xuất; thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn; tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, 

phòng chống thiên tai, bảo hiểm xã hội; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, 

an toàn thực phẩm; tạo nguồn nhân lực, như chính sách đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn; xây dựng nông thôn mới. Các văn bản quy phạm pháp luật 

được ban hành đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của nhà nước. Điều này tạo hành lanh pháp lý quan trọng trong công tác 

quản lý lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

- Về rà soát văn bản quản lý và kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ: Triển khai các Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp và 

PTNT thực hiện. Kết quả: Bộ Nông nghiệp và PTNT đã rà soát 12 Thông tư của 

Bộ để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 

01Thông tư bãi bỏ 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

(Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018) và ban hành đầy đủ 08 

Thông tư trong năm 2018 phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành.  



10 

 

 

 

-Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để đề xuất sửa 

đổi, bổ sung các văn bản trong lĩnh vực nông nghiệp cho phù hợp như: rà soát, 

đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp 

với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015; rà soát Luật 

Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2016 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; rà soát Danh mục ngành nghề đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực nông nghiệp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung danh mục 

ngành nghề đầu tư kinh doanh theo dự án Luật Đầu tư sửa đổi; rà soát Luật Quy 

hoạch để kiến nghị sửa đổi bổ sung các Luật có nội dung liên quan đến quy 

hoạch; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giống cây 

trồng lâm nghiệp; rà soát văn bản về đánh giá sự phù hợp, kiểm tra nhà nước về 

chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP trong lĩnh vực nông nghiệp; rà soát, hệ thống 

văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ đến hết ngày 31/5/2019, bao gồm tổng số 427 văn bản 

(Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC ngày 26/6/2019). 

Kết quả của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của 

Bộ đã phục vụ tốt cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng 

được yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ. Thông qua hoạt động rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật, trên cơ sở xem xét, đối chiếu, phát hiện những quy định trái 

pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp, Bộ đã 

đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật 

trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ. Kết 

quả hoạt động rà soát, hệ thống hóa giúp công tác xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày càng đảm bảo 

tính chuyên sâu, đồng bộ, hợp lý, hợp pháp. 

d) Đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật 

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã chú trọng đổi mới quy trình xây dựng thể chế từ khâu phát hiện nhu 

cầu thực tiễn, đề xuất lập kế hoạch, soạn thảo đến ban hành. Thực hiện Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành một số điều Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quy trình xây 

dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy 

phạm pháp luật của Bộ (Quyết định số 1505/QĐ-BNN-PC ngày 03/5/2019); 

trong đó quy định rõ trình tự, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT thực 

hiện đổi mới quy trình để nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.  

e) Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về công tác theo dõi 

thi hành pháp luật, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức theo dõi thi hành pháp 
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luật trong lĩnh vực nông nghiệp theo kế hoạch gồm: Công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật; tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản 

quy phạm pháp luật; tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người 

có thẩm quyền, của tổ chức, cá nhân, tình hình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

pháp luật.  

Bộ đã ban hành quy chế tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Quyết định 

số 4138/QĐ-BNN-PC ngày 22/10/2015); hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi 

thi hành pháp luật (Công văn số 8857/BNN-PC ngày 28/10/2015); ban hành các 

kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ theo từng năm đảm bảo phù hợp với quyết 

định của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp 

(Quyết định số 668/QĐ-BNN-PC ngày 09/3/2017; Quyết định 841/QĐ-BNN-

PC ngày 13/3/2019). Những văn bản này đã giúp cho công tác chỉ đạo, điều 

hành của Bộ về công tác theo dõi thi hành pháp luật được thống nhất, thông suốt, 

đồng thời giúp cho các đơn vị thuộc Bộ lựa chọn lĩnh vực phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra 

tình hình thi hành pháp luật. 

Bên cạnh đó, dựa trên kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của 

Bộ Tư pháp, hàng năm, Bộ đều xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật của Bộ và theo dõi thi hành pháp luật theo những chuyên đề 

nhất định. Cụ thể, năm 2015, Bộ lựa chọn theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

về quản lý vật tư nông nghiệp; năm 2016 là theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

về an toàn thực phẩm; năm 2017 xác định lĩnh vực trọng tâm liên ngành (hỗ trợ 

doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp), lĩnh vực trọng tâm của Bộ (kiểm 

dịch động, thực vật) và 07 lĩnh vực kiểm tra chuyên đề; năm 2018 theo dõi thi 

hành pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, năm 2019 là theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tổ chức đánh giá sự phù hợp và 

theo dõi tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật vừa được 

Quốc hội thông qua gồm: Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, Luật 

Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, để đảm bảo văn bản quy định chi tiết có hiệu lực 

đồng thời với Luật.  

Thông qua công tác theo dõi thi hành pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ đã 

xem xét quá trình đưa văn bản vào áp dụng thực tế và các đơn vị thuộc Bộ đã 

tiến hành xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật như ban hành các công văn 

đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các văn bản chưa được triển khai kịp thời, tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay 

thế những văn bản có mâu thuẫn, bất cập trong thực tế. 

f) Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

Từ năm 2015 đến Quý I/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã kiểm tra, giám 

sát 184 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, đã phát hiện 7 văn bản quy phạm 

pháp luật có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật, chủ yếu là sai 
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sót về thể thức và kỹ thuật trình bày. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản 

chỉ đạo xử lý kịp thời, đảm bảo tính hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống 

văn bản.Ngoài ra, Bộ cũng tổ chức kiểm tra 752 văn bản quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

ban hành liên quan tới lĩnh vực quản lý  nhà nước của Bộ (trong đó: năm 2015: 

150 văn bản, năm 2016: 165 văn bản, năm 2017: 158 văn bản, năm 2018: 146 

văn bản, năm 2019: 133 văn bản). Kết quả kiểm tra: đã phát hiện 44 văn bản có 

dấu hiệu vi phạm các quy định về căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, nội 

dung văn bản và thể thức, kỹ thuật trình bày. Bộ đã phối hợp với các địa phương 

trong việc xử lý các văn bản này.  

g) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT đều ban hành và tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, Bộ đã thành lập 

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc 

Bộ, nhằm tạo thuận lợi hơn cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ. Tổ 

chức ngày pháp luật Việt Nam tại Bộ và các đơn vị thuộc Bộ với những chủ đề 

và hình thức tổ chức phù hợp như phổ biến tuyên truyền văn bản pháp luật mới, 

tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, trao đổi, giao lưu các chuyên đề về pháp luật... 

Thực hiện đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc 

điểm khả năng và thời gian của từng đơn vị. 

h) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ 

Hàng năm, Bộ đều ban hành Kế hoạch thanh tra của Bộ và các Tổng cục, 

Cục thuộc Bộ, đảm bảo theo định hướng thanh tra của Thủ tướng Chính phủ, 

hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu công tác của ngành. Hoạt động 

kiểm tra, thanh tra về nông nghiệp thời gian qua đã được tăng cường, kịp thời 

phát hiện và  xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm được các đơn vị thực hiện thường xuyên hàng năm, theo kế hoạch 

hoặc đột xuất. 

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định về xử phạt vi phạm hành 

chính1. Đây là các căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện xử phạt vi phạm trong 

các lĩnh vực. Từ năm 2015 đến nay, Thanh tra Bộ đã tổ chức thực hiện 207 cuộc 

thanh tra, kiểm tra, trong đó có 93 cuộc thanh tra hành chính và 114 cuộc thanh 

                                           
1Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân 

bón; Nghị định 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật 

nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; 

Nghị định 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 

14/9/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi; đê điều; Nghị định 35/2019/ND-CP ngày 25/4/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định 42/2019/ND-CP ngày 16/5/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thủy sản (thay thế Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013) 
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tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 99,29 tỷ đồng, kiến nghị 

thu hồi số tiền 61,25 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ, kiến nghị 

giảm trừ giá trị 38,04 tỷ đồng; đã ban hành 408 quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 21,1 tỷ đồng; chuyển 02 vụ việc 

có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra. Số tiền xử lý sau thanh tra nộp về tài 

khoản tạm giữ Thanh tra Bộ là 47,96 tỷ đồng. 

Nhìn chung công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT được sự  quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các 

ngành nên việc xử phạt vi phạm hành chính ngày càng nghiêm, đi vào nề nếp, 

các hành vi vi phạm nhanh chóng được phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời, 

nghiêm minh, có tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân. Các văn bản mới về 

xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực của Bộ phù hợp hơn với thực tế, 

đủ sức răn đe như tăng mức xử phạt, bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả. 

1.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

a) Những tồn tại, hạn chế: 

- Một số văn bản pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

còn chồng chéo, một số quy định bất cập, hạn chế. Trong hệ thống văn bản pháp 

luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn có quá nhiều văn bản 

hướng dẫn, một số văn bản pháp luật không đồng bộ và tương thích nhưng vẫn 

thiếu để điều chỉnh ở một số lĩnh vực, đối tượng, gây khó khăn trong việc tổ 

chức triển khai thực hiện.  

- Tính khả thi của một số văn bản liên quan đến nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn chưa cao, còn có văn bản ban hành không đi vào cuộc sống vì không 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Thời gian qua, trong lĩnh 

vực nông nghiệp mới chỉ tập trung ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan 

đến sản xuất nông nghiệp nhưng còn thiếu các văn bản quy định về lưu thông và 

chế biến, gia công sản phẩm nông nghiệp, an ninh lương thực quốc gia; một số 

quy định về bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân; phát triển kinh tế nông thôn, 

kinh tế trang trại, quản lý muối, ngành nghề nông thôn... còn rải rác ở một số 

văn bản, chưa có văn bản pháp lý cao nhất để điều chỉnh. 

- Công tác lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của văn bản, công tác báo 

cáo đánh giá tác động văn bản còn có hạn chế do đó ảnh hưởng tới chất lượng, 

tính khả thi của văn bản đặc biệt trong việc định hướng xây dựng chính sách. 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về nông 

nghiệp và phát triển nông thôn của các cấp chính quyền còn nhiều hạn chế, tồn tại 

trong quá trình chỉ đạo, điều hành, như một số văn bản hướng dẫn chưa được ban 

hành kịp thời; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa cao; kinh 

phí phục vụ tổ chức thực hiện pháp luật còn thấp. 

- Công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

thôn còn một số hạn chế như: Cách thức, phương pháp thực hiện công tác theo 

dõi thi hành pháp luật chưa thực sự hiệu quả; chưa có bộ công cụ để thực hiện 
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đánh giá hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật. Việc xử lý kết quả về theo 

dõi thi hành pháp luật còn chậm, mang tính hình thức. 

- Đối với công tác kiểm tra văn bản: Việc thu thập các văn bản của địa 

phương để tiến hành kiểm tra gặp nhiều khó khăn vì chỉ có một số địa phương 

gửi văn bản quy phạm pháp luật về Bộ ngay sau khi được ban hành theo quy 

định. Do đó, có những văn bản tìm kiếm được thì đã được ban hành khá lâu. 

- Đối với công tác rà soát, hệ thống hóa: Việc rà soát văn bản thực hiện 

theo yêu cầu của Bộ, ngành khác trong một số trường hợp còn gặp khó khăn do 

yêu cầu chưa cụ thể, còn chung chung, chưa có hướng dẫn chi tiết.  

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

- Phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT rộng, nhiều 

ngành, lĩnh vực, nên số lượng văn bản pháp luật ban hành lớn, tạo thành một hệ 

thống văn bản “khổng lồ” do nhiều cơ quan có thẩm quyền khác nhau xây dựng 

và ban hành, dẫn đến chưa thống nhất, chồng chéo ở một số văn bản, lĩnh vực. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực về 

nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai 

và phát triển nông thôn. Với đặc thù hoạt động sản xuất nông nghiệp phụ thuộc 

nhiều vào các yếu tố như môi trường, thời tiết, thời vụ,... nên việc xây dựng 

chính sách về lĩnh vực nông nghiệp phức tạp, nhiều lĩnh vực đòi hỏi phải thay 

đổi về phương thức quản lý cho phù hợp.  

- Đội ngũ công chức làm về pháp chế tuy được quan tâm đào tạo nhưng 

một bộ phận không nhỏ vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu và đang có xu hướng 

giảm về số lượng. Năng lực, chất lượng tham mưu của một số công chức thuộc 

Bộ trong xây dựng văn bản còn hạn chế, thụ động, chưa sát sao với công việc 

được giao.  

2. Cải cách thủ tục hành chính  

2.1. Kết quả đạt được 

a) Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ (số 19-2015/NQ-CP, 19-

2016/NQ-CP, 19-2017/NQ-CP, 19-2018/NQ-CP, 02/NQ-CP năm 2019, 2020...), 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các Kế hoạch hành động, các văn bản 

chỉ đạo triển khai. Một số kết quả cụ thể đã đạt được như sau: 

- Về rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành: Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng 

hóa phải kiểm tra chuyên  ngành từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng 

hàng (tỷ lệ cắt giảm trên 77%) tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2018/TT-BNNPTNT; công khai đầy đủ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải 

kiểm tra chuyên ngànhtrên trang thông tin điện tử; ban hành 09 Thông tư quy 

định về kiểm tra chuyên ngành, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cải 

cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động tổ chức 

thực thi các văn bản liên quan; xem xét, giải quyết những khó khăn đối với 

doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành của Bộ; đánh giá thuận 
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lợi, khó khăn và đề xuất phương án xử lý kịp thời, phù hợp; thực hiện việc rà 

soát, thống nhất giao một đầu mối thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối 

với một số sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. 

- Rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành: 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức rà soát 63 thủ tục hành chính liên quan tới 

kiểm tra chuyên ngành được quy định tại 27 văn bản, gồm 03 Luật, 06 Nghị 

định, 18 Thông tư. Bộ đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32/63 thủ tục hành 

chính, đạt 50,7%. Các thủ tục hành chính đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tập 

trung vào các nội dung như: Đơn giản hóa, lược bỏ một số giấy tờ trong hồ sơ 

yêu cầu thực hiện; đơn giản hóa trình tự thực hiện; giảm thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính; thực hiện gộp một số thủ tục hành chính có liên quan chặt chẽ 

trong chuỗi trình tự thực hiện của cơ quan nhà nước nhằm giảm thời gian thực 

hiện các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; tổ chức triển khai thực hiện 

thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4, cơ chế một cửa quốc gia; thay đổi 

phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm ở tất cả các thủ tục hành chính 

kiểm tra an toàn thực phẩm; thực hiện quản lý hàng hóa theo phương thức quản 

lý rủi ro; giảm tần suất lấy mẫu lô hàng.  

Việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, danh mục hàng 

hóa phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ đã đạt yêu cầu của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, cụ thể: việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh ước tiết 

kiệm được 233.790 ngày công, tương đương 32 tỷ đồng/năm; việc cắt giảm mặt 

hàng phải kiểm tra chuyên ngành ước tính tiết kiệm được 1.800.403 ngày 

công/năm, tương đương 1.291,1 tỷ đồng/năm. 

- Thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành: 

+ Đối với nhóm hàng hóa chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều Bộ: Bộ  

đã có Công văn số 9910/BNN-PC ngày 29/11/2017; Công văn số 7603/BNN-PC 

ngày 28/9/2018 gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất cơ quan kiểm tra chuyên 

ngành đối với 07 loại hàng hóa đang chịu sự kiểm tra chuyên ngành của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với một số Bộ khác. Đến nay, 07 nhóm 

mặt hàng đã thống nhất giao một cơ quan thực hiện kiểm tra. Cụ thể đối với máy 

móc dùng trong nông nghiệp giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện kiểm tra; các 

mặt hàng khác, Chính phủ đã có Công văn số 9676/VPCP-KGVX ngày 

8/10/2018 giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ 

Công thương thống nhất phương án xử lý. Ngày 05/11/2018, Bộ Y tế đã chủ trì 

cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương và thống nhất 

giao cơ quan kiểm dịch của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện kiểm tra. 

+ Về nhóm hàng hóa chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều đơn vị của 

Bộ: có 06 nhóm hàng khi nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra của 02 đơn vị trong 

Bộ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đãquyết định điều chỉnh phân công 

nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu 

trước thông quan chịu sự kiểm tra của nhiều đơn vị thuộc Bộ (Quyết định số 

3346/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/8/2018), thống nhất giao một đầu mối thực hiện 

cả kiểm dịch và kiểm tra chất lượng. 
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- Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ kiểm tra chuyên 

ngành: Để phục vụ kịp thời cho việc đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành, 

Bộ đã phê duyệt bổ sung Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn năm 2018, năm 2019 

(Quyết định số 511/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/02/2018). Đến nay, ngành nông 

nghiệp có 1.007 TCVN và 217 QCVN, gồm các lĩnh vực thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ; phục vụ kiểm tra chuyên ngành có 483 TCVN và 82 QCVN.  

- Đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực 

hiện giao dịch nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp qua biên giới: Với mục 

tiêu giảm thời gian làm thủ tục xuất khẩu xuống còn không quá 70 giờ và thủ tục 

nhập khẩu xuống còn không quá 90 giờ, Bộ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn thực thi các giải pháp đơn giản hóa thủ tục, áp dụng mạnh mẽ công nghệ 

thông tin trong thực thi công vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa 

quốc gia. 

b) Rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghị định đã cắt 

giảm 173/345 điều kiện (đạt tỷ lệ 50%), trong đó 65 điều kiện được sửa đổi, đơn 

giản hóa; 108 điều kiện được bãi bỏ. Tổ chức rà soát, tổng hợp các điều kiện đầu 

tư kinh doanh được quy định tại 06 Luật (Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, Luật 

Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Thú y, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật) và 

07 Nghị định. Bộ đã công bố công khai danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; công bố Danh 

mục điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp đến ngày 30/6/2019 

(Quyết định số 2673/QĐ-BNN-PC ngày 08/7/2019), trong đó công bố 272 điều 

kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và bãi bỏ 118 điều kiện kinh doanh, 

137 điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa.Tổng số chi phí tiết kiệm được 

từ việc cắt giảm điều kiện kinh doanh: ước tính tiết kiệm được 46,42 tỷ 

đồng/năm, tương đương 339.720 ngày công/năm.  

c) Về kiểm soát thủ tục hành chính: Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện 

quyết liệt việc kiểm soát chặt chẽ các quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo 

đơn giản, công khai, minh bạch và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần 

thiết nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.  

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ được thực hiện đúng trình tự, 

quy định của pháp luật từ việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự 

thảo văn bản pháp luật; lấy ý kiến các cơ quan về thủ tục hành chính; công bố, 

công khai theo quy định của pháp luật. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

có quy định về thủ tục hành chính đều được lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác 

động; các ý kiến góp ý, thẩm định về thủ tục hành chính đều được cơ quan chủ 

trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu và giải trình đảm bảo sự minh bạch, hiệu lực, 

hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. 
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d) Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

- Thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính theo kế hoạch, gồm 03 

nhóm thủ tục hành chính: Quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản từ giai 

đoạn khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu (Quyết định 

1204/QĐ-BNN-TS ngày 07/4/2017); Quy định liên quan đến sản xuất, kinh 

doanh động vật, sản phẩm động vật trên cạn từ khi nuôi/sử dụng con giống đến 

phân phối, xuất khẩu (Báo cáo số 9749/BC-BNN-CN ngày 22/11/2017); Quy 

định liên quan đến công nhận giống, sản phẩm, vật tư nông nghiệp mới, tiến bộ 

khoa học kỹ thuật từ khi sản xuất hoặc nhập khẩu để khảo nghiệm, thử nghiệm, 

phân tích đến khi công nhận (Báo cáo số 8143/BC-BNN-KHCN ngày 

26/9/2016).  

- Bên cạnh đó, hàng năm Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và văn bản  hướng dẫn các đơn vị rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính và Bộ đã rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính 

theo kế hoạch đề ra (bình quân hơn 80 TTHC/năm); đề xuất cắt giảm đơn giản 

hóa thủ tục hành chính; trong đó dự kiến sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành 

chính; dự kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi 

kết thúc việc rà soát sẽ trình Bộ trưởng ban hành quyết định về việc thông qua 

phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành việc rà soát, bãi bỏ, chấm dứt 

việc quy định thủ tục hành chính trong công văn hướng dẫn. Tổ chức rà soát 

tổng thể việc ban hành thủ tục hành chính đảm bảo tuân thủ đúng các quy định 

của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và pháp luật về kiểm 

soát thủ tục hành chính, từ đó đề xuất việc bãi bỏ, chấm dứt việc quy định thủ 

tục hành chính trong công văn hướng dẫn.  

- Kiểm soát việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính về 

kiểm tra chuyên ngành và đã hoàn thành việc quy định sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, ban hành mới các thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản hóa, lược bỏ một số 

giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu thực hiện; đơn giản hóa trình tự thực hiện; giảm thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện một đầu mối giải quyết thủ tục 

hành chính; tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 

3,4, cơ chế một cửa quốc gia; thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang 

hậu kiểm ở tất cả các thủ tục hành chính kiểm tra an toàn thực phẩm; thực hiện 

quản lý hàng hóa theo phương thức quản lý rủi ro; giảm tần suất lấy mẫu lô 

hàng. Việc thực thi phương án này đã tiết kiệm được số tiền là: 409.418.904.355 

đồng.  

e) Rà soát, chuẩn hóa, công bố công khai thủ tục hành hành 
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- Ngày 11/01/2016, Bộ ban hành Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC về Danh 

mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó công bố Danh mục 508 thủ tục 

hành chính chuẩn hóa (gồm 319 TTHC cấp Trung ương, 137 TTHC cấp tỉnh, 38 

TTHC cấp huyện và 14 TTHC cấp xã). 

- Ngày 01/3/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 

700/QĐ-BNN-VP ban hành Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, trong đó công bố Danh mục 386 thủ tục hành chính 

(gồm 248 TTHC cấp Trung ương, 106 TTHC cấp tỉnh, 18 TTHC cấp huyện và 

08 TTHC cấp xã, 06 TTHC cơ quan khác. 

- Đến thời điểm 20/6/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT có tổng số 385 thủ 

tục hành chính trong đó 251 thủ tục hành chính cấp bộ, 106 cấp tỉnh, 14 cấp 

huyện, 08 cấp xã, 06 cơ quan khác) đã được công khai trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ và website của các đơn vị theo đúng 

quy định; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính . 

- Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính ước tính tiết kiệm khoảng 1.169.546.246.504 đồng/năm,tương đương 

5.292.064 ngày công/năm.  

f) Triển khai Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân: 

thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai 

đoạn 2013-2020: Bộ Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành rà soát, báo cáo 

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/10/2017 của Chính phủ 

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý 

dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Đến nay, Bộ đã thực thi xong Nghị quyết số 111/NQ-CP của Chính phủ, với 117 

thủ tục hành chính có liên quan. 

g) Triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các 

cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 

của Thủ tướng Chính phủ,Bộ đãphê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

120báo cáo trên tổng số 141 báo cáo định kỳ (trong đó, cắt giảm 70 báo cáo, 

đơn giản hóa 50 báo cáo), đạt tỷ lệ 85%. Ngày 16/02/2020, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã ban hành Thông tư số 01/TT-BNNPTNT quy định chế độ báo cáo định 

kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong đó, quy định rõ nội dung chế 

độ báo cáo định kỳ và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ 

báo cáo. 

h) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định công bố 
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Danh mục thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa (Quyết định số 2790/QĐ-

BNN-VP ngày 18/7/2019). 

 Bộ đã tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại các đơn vị thuộc bộ gồm 12 đơn vị (Tổng cục, Cục, Vụ). Các đơn vị 

thuộc Bộ đã thành lập, kiện toàn bộ phận một cửa, đảm bảo thành phần đầy đủ 

thành viên, gồm: Trưởng bộ phận một cửa là một Phó Chánh Văn phòng, 

thường trực bộ phận một cửa là Văn thư đến, công chức phòng nghiệp vụ; Bộ 

phận một cửa được bố trí thuận tiện, có phương tiện tra cứu thông tin; niêm yết 

thủ tục hành chính; tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa và công khai 

danh mục thủ tục hành chính trên trang tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ. 

Theo đó, quy định rõ hơn về quy trình giải quyết, cách thức giải quyết và trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính 

cho người dân, tổ chức.  

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ đã giải quyết thủ tục 

hành chính trong từ năm 2011 đến hết Quý I/2020 khoảng 2.925.195 (bao gồm 

cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công 

trực tuyến). Tỷ lệ giải quyết đúng hẹn là trên 98%.  

i) Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ đã tiến hành rà soát và công bố danh 

mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (Quyết định 3181/QĐ-BNN-TCCB ngày 

28/7/2017). Năm 2019, Bộ tiếp tục rà soát, bổ sung, công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bộ (Quyết định số 

1151/QĐ-BNN-VP ngày 05/4/2019). Thực hiện ký thỏa thuận cung ứng dịch vụ 

với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; phối hợp với Bưu điện Thành phố Hà 

Nội tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu điện. 

Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức trong thực 

hiện thủ tục hành chính, tạo tiền đề thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và 4. 

k) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính 

Bộ đã tổ chức tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng về việc thực hiện thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Bộ đã tổ chức sửa đổi, bổ sung 03 văn bản, cụ 

thể: Nghị định số  108/2017/NĐ-CP  về  quản  lý  phân  bón; Thông  tư  số  

36/2018/TT-BNNPTNT  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Thông  tư  số  
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26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật thủy sản; Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2019 

ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu 

đơn được phép lưu hành tại Việt Nam.  

2.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế: 

- Một số nội dung triển khai chậm như: rà soát, đơn giản hóa, công bố, 

công khai thủ tục hành chính; triển khai một đầu mối kiểm tra chuyên ngành 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản có nguồn gốc động, thực vật,... 

- Thực hiện rà soát cắt giảm thời gian, chi phí, giấy tờ, đơn giản các bước 

kiểm tra, thực hiện quy trình thủ tục hành chính chưa thực sự triệt để, chưa đáp 

ứng được mong muốn của tổ chức, cá nhân. 

- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến còn thấp. 

- Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua Dịch vụ Bưu chính công ích 

chưa thực sự hiệu quả, mới chỉ được thực hiện tại khâu chuyển trả kết quả; việc 

tiếp nhận hồ sơ vẫn còn hạn chế do thủ tục tiếp nhận chưa thực sự thuận tiện.  

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi nên việc rà 

soát, cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính chưa đồng thời với quá trình thay đổi 

của văn bản quy phạm pháp luật. 

- Việc thống nhất một đầu mối kiểm tra chuyên ngành bị điều chỉnh bởi các 

văn bản quy phạm pháp luật chưa thật sự thống nhất. 

- Việc phối hợp giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị thuộc 

Bộ để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

Bưu chính công ích chưa thực sự hiệu quả. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

3.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Việc xây dựng, ban hành các quy định về tổ chức bộ máy thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của bộ, ngành 

Trong giai đoạn 2011-2020, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT được đổi mới để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong nền kinh tế 

thị trường. Chức năng quản lý vĩ mô của Bộ được làm rõ hơn và tập trung nhiều 

hơn vào hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã 

xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể kinh 

tế - xã hội của cả nước và của ngành nông nghiệp và PTNT, tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và tổ chức thực hiện; phân biệt và tách bạch 

chức năng quản lý nhà nước ra khỏi quản lý sản xuất kinh doanh, khẳng định vị 

trí của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Điều này được thể hiện qua 2 lần ra 
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soát, sửa đổi vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, cụ thể như sau: 

- Triển khai Nghị định số 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thay 

thế Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Nghị định số 

75/2009/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT đã tiến hành rà soát, ban hành các quyết định quy định chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị quản 

lý nhà nước thuộc Bộ. Theo đó, Bộ đã ban hành các Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 07 Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh 

tra Bộ, 08 Cục thuộc Bộ và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 và một số đơn vị khác trực 

thuộc Bộ. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho 03 Tổng cục (Thủy sản, Thủy 

lợi và Lâm nghiệp) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quyết định số 03, 57, 

58, 59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Trên cơ sở Nghị định 123/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, Bộ đã tập trung xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định 

số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Theo đó, Bộ đã trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 04 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 4 Tổng cục thuộc Bộ (Quyết định số 25, 26, 27, 

28/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Bộ trưởng đã ký ban 

hành các Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của các 7 Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, 8 Cục trực thuộc Bộ.  

Việc ban hành Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 (thay thế 

Nghị định số 199/2013/NĐ-CP) đã phân định rõ trách nhiệm của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT với các Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 

lĩnh vực: thương mại nông sản, quản lý nước liên quan đến thủy lợi và quản lý 

phân bón vô cơ đảm bảo sản xuất theo chuỗi, chủ động hơn trong thương mại 

nông nghiệp và thống nhất quản lý về phân bón, tránh sự chồng chéo; điều chỉnh 

chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị đảm bảo nguyên tắc quản lý hệ thống và 

phù hợp với yêu cầu quản lý mới; thống nhất phân giao nhiệm vụ về quản lý 

phân bón, quản lý ngành muối, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, nhiệm vụ 

phát triển thị trường nông sản, nhiệm vụ quản lý về chế biến nông lâm thủy sản. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-

BNNPTNT ngày 29/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, theo đó, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số đơn 

vị thuộc Bộ đảm bảo nguyên tắc quản lý hệ thống và phù hợp với năng lực của 

bộ máy hiện có; thống nhất phân giao nhiệm vụ về quản lý phân bón, quản lý 

ngành muối, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, nhiệm vụ phát triển thị 
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trường nông sản, nhiệm vụ quản lý về chế biến nông lâm thủy sản; từng bước 

kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu cải cách hành chính.  

b) Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

- Về chức năng, nhiệm vụcủa Bộ cơ bản đã được phân định tương đối rõ, 

tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn chồng chéo như: quản lý tài nguyên nước, an 

toàn thực phẩm, ngành nghề nông thôn, thương mại nông sản; chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị thuộc Bộ đã được phân công, phân định rõ ràng theo nguyên tắc 

quản lý theo chuỗi sản phẩm, một việc liên quan đến nhiều tổ chức thì có một 

đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính, các đơn vị khác có trách nhiệm phối hợp 

thực hiện.  

- Về cơ cấu tổ chức của Bộ, gồm: 22 tổ chức trực thuộc Bộ (7 Vụ, Thanh 

tra Bộ, Văn phòng Bộ; 04 Tổng cục và 08 Cục quản lý chuyên ngành; 01 Văn 

phòng điều phối nông thôn mới Trung ương giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020); 78 tổ chức thuộc 

Tổng cục (33 vụ, cục, văn phòng trực thuộc Tổng cục; 33 phòng và 11 chi cục 

trực thuộc Văn phòng Tổng cục và Cục thuộc Tổng cục); 127 tổ chức trực thuộc 

Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và tương đương (105 phòng, văn phòng 

và 22 chi cục trực thuộc Cục). Ngoài ra, còn có 03 tổ chức Đảng, đoàn thể (Văn 

phòng Đảng ủy Bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên). So với nhiệm kỳ Chính 

phủ khóa trước, cơ cấu tổ chức của Bộ có thêm Tổng cục Phòng, chống thiên tai 

để thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức 

tạp, khó lường.  

Bộ đang tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ và các tổ chức bên 

trong theo hướng quản lý tổng hợp; giảm tổ chức trung gian, tổ chức hỗ trợ phục 

vụ; và phù hợp với tiêu chí quy định tại Nghị định thay thế Nghị định 123/NĐ-

CP của Chính phủ và quy định của pháp luật (tiêu chí thành lập Tổng cục, vụ, 

phòng, chi cục,…).  

c) Về hệ thống tổ chức bộ máy ngành tại địa phương 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành 

Thông tư liên tịch số14/2015/TTLT-BNV-BNNPTNT ngày 25/3/2015 và Thông 

tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2020, Thông tư số 30/2016/TT-

BNNPTNT sửa đổi điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT(về hệ thống 

ngành) đã tạo sự đột phá trong tinh gọn bộ máy quản lý, hợp nhất nhiều tổ chức, 

giảm số lượng tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT của 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 159 đơn vị, trong đó có 69 chi cục, 90 

phòng; giảm sự trùng chéo, giảm bỏ sót nhiệm vụ quản lý ngành Nông nghiệp 

và PTNT, đồng thời bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa 

phương được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương cải cách 

hành chính nhà nước. 

Thời gian tới, tiếp tục rà soát, xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 14, 15, 

30 theo đó phân định, làm rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 
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ngành nghề, làng nghề nông thôn; chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và 

muối; phòng chống thiên tai, điều tiết nước và các nhiệm vụ khác; tinh gọn đầu 

mối tổ chức bộ máy bên trong của Sở, Chi cục; sắp xếp lại các trạm trực thuộc 

chi cục và trạm khuyến nông theo Nghị quyết 18,19-NQ/TW, quy định của pháp 

luật chuyên ngành và Nghị định sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP, Nghị định 

37/2014/NĐ-CP của Chính phủ.  

Về quản lý ngành trên địa bàn cấp xã: Bộ đã xây dựng, trình Thủ tướng 

Chính Đề án Quản lý Nông nghiệp và PTNT cấp xã, giai đoạn 2018-2025. Khi 

được phê duyệt, sẽ nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý nông nghiệp cấp xã, chế 

độ chính sách, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ để kiện toàn đội ngũ kỹ thuật 

viên cấp xã cho phù hợp.  

d) Về phân cấp, ủy quyền cho địa phương và cơ quan, đơn vị thuộc Bộ  

Bộ đã thực hiện phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương từng bước nâng cao trách nhiệm và phát huy sáng tạo của chính quyền địa 

phương, các tổ chức hành chính thuộc Bộ. Việc phân cấp, ủy quyền cho Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Luật, Nghị định và văn bản quy phạm pháp 

luật chuyên ngành, trong đó đã xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo hướng phân cấp tối đa, phù hợp với 

thông lệ quốc tế và yêu cầu thực tiễn quản lý ngành, lĩnh vực.  

Nội dung, nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước về ngành, lĩnh 

vực nông nghiệp và PTNT cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã được thể chế hóa tại 

10 Luật quản lý chuyên ngành, gồm: Luật Đê điều 2006; Luật An toàn thực 

phẩm 2010; Luật Phòng, chống thiên tai 2013; Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực 

vật 2013; Luật Thú y 2015; Luật Thủy lợi 2017; Luật Lâm nghiệp 2017; Luật 

Thủy sản 2017; Luật Trồng trọt 2018 và Luật Chăn nuôi 2018.  

Ngoài ra, việc quy định, phân định các nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn 

trong mỗi ngành, lĩnh vực giữa các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành ở 

Trung ương với địa phương (Sở Nông nghiệp và PTNT, các Chi cục, tổ chức 

trực thuộc Sở, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế) đã được Bộ, Liên 

Bộ ban hành tại nhiều Thông tư, Thông tư Liên tịch, quyết định hành chính 

trong mỗi ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.  

Nhìn chung, việc phân cấp, ủy quyền đã phát huy tính năng động, sáng tạo 

của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đáp ứng ngày càng cao của yêu cầu cải cách nền 

hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ, ngành. Việc 

phân cấp đã đảm bảo tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý thống nhất, xuyên 

suốt và khuyến khích tính sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các địa phương.  

Theo thẩm quyền, Bộ tiếp tục thực hiện phân công, phân cấp, ủy quyền 

nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ cho các Vụ, Cục, 

Tổng cục trực thuộc Bộ về các lĩnh vực thanh tra, an toàn thực phẩm, quản lý 

đấu thầu, trồng trọt, chăn nuôi, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn nhằm 
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từng bước nâng cao trách nhiệm và phát huy sáng tạo của chính quyền địa 

phương, các tổ chức hành chính thuộc Bộ. 

e) Về đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy  

Thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa 

XII, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, Nghị quyết 

08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của 

Chính phủ, từ tháng 11/2017 đến tháng 31/3/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã 

thực hiện sắp xếp, tinh giản 135 tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ, cụ thể:  

- Giảm 04 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, gồm: sáp nhập 

Trường Trung cấp Cơ điện Đông Nam Bộ vào Trường Cao đẳng Cơ giới và 

Thủy lợi; sáp nhập Trường Trung cấp Thủy sản vào Trường Cao đẳng Nông 

nghiệp Nam Bộ; giải thể Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên; chuyển 

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn về trực thuộc Tổng cục 

Thủy lợi.  

- Giảm 128 đầu mối tổ chức (phòng, khoa, bộ môn, trung tâm,…) trực 

thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.  

- Giảm 03 đầu mối cấp phòng trực thuộc các Cục quản lý chuyên ngành 

(Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn).  

f) Về rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 

Theo quy định tại Nghị định số 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết 

định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Bộ là 75 đơn vị. Ngoài ra, còn có 37 đơn vị trực thuộc Tổng cục, 

Cục được quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW, Bộ Nông nghiệp và PTNT rà soát chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các trường cao đẳng, trung cấp, 

đại học cho phù hợp với quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục 

đại học; 10 Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi khu vực và 03 Ban quản 

lý các dự án Trung ương (Thuỷ lợi, Lâm nghiệp, Nông nghiệp) để thực hiện 

nhiệm vụ chủ đầu tư; các tổ chức khoa học công nghệ và các đơn vị sự nghiệp 

khác cho phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc tinh gọn tổ 

chức bộ máy, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. Chỉ đạo các trường đại học, 

cao đẳng thành lập, kiện toàn hội đồng trường; xây dựng, ban hành điều lệ, quy 

chế tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo 

dục nghề nghiệp.  

Thời gian tới, Bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, chuyển đổi các tổ 

chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ để tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế;đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm/chuyển đổi mô hình 

hoạt động theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 
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Quyết định 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự 

nghiệp thành công ty cổ phần.  

g) Về quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế  

- Tinh giản biên chế bắt buộc: từ năm 2016-2020, Bộ đã cắt giảm 173 biên 

chế công chức (8,4% so với biên chế giao 2015); đến 2021, giảm ít nhất 10% 

tổng biên chế (khoảng 207/2070 biên chế); cắt giảm 1.466 biên chế sự nghiệp 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước (9,6 % so với biên chế giao 2015); đến năm 

2021, cắt giảm ít nhất 10% tổng biên chế (khoảng 1.528/15.282 biên chế).  

- Tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 

113/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính 

sách tinh giản biên chế (Quyết định số 2194/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/6/2015) 

và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Từ năm 2015 đến ngày 

31/12/2019, Bộ đã thẩm định hồ sơ, danh sách thực hiện tinh giản biên chế 864 

người (30 người thuộc khối hành chính và 834 người thuộc khối sự nghiệp); đến 

năm 2021, dự kiến giảm 944 người.  

h) Về đổi mới phương thức vận hành của hệ thống bộ máy  

Năm 2015, Bộ đã ban hành Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và 

chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh 

đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật trên địa 

bàn cấp xã với UBND cấp xã để làm cơ sở cho địa phương thực hiện.  

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký kết chương trình, quy chế phối hợp công 

tác với một số Bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh biên phòng). Tiếp tục rà soát hoàn thiện quy chế 

phối hợp về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; làng nghề, ngành nghề nông 

thôn; chất thải và vệ sinh môi trường nông thôn; chế biến, thương mại nông sản; 

phòng, chống thiên tai; quản lý lâm sản.  

Bộ đang tiếp tục chỉ đạo các Cục, Tổng cục thuộc Bộ xây dựng, ban hành 

quy chế chỉ đạo, quản lý, phối hợp công tác, chế độ thông tin báo cáo của hệ 

thống ngành dọc giữa Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành với Sở Nông nghiệp 

và PTNT và Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở.  

i) Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc của Bộ 

Bộ đã nghiêm túc thực hiện đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, định 

kỳ, Bộ có báo cáo kiểm điểm, rà soát, đánh giá việc thực hiện các đề án trong 

Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian quy 

định; đồng thời, tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc xây 

dựng Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải 

quyết công việc của Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy 

định chi tiết tại Quyết định số 4088/QĐ-BNN-VP, cụ thể: xác định rõ nguyên 

tắc làm việc của Bộ, trong đó có nguyên tắc làm việc theo chế độ thủ trưởng, 
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thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, 

bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông suốt; mọi hoạt động của Bộ 

phải tuân thủ quy định của Hiến pháp, pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ; 

quy định cụ thể về trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Bộ 

trưởng; Thứ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; công chức, viên chức; 

Thẩm quyền ký các văn bản của Bộ; quan hệ công tác với các tổ chức và công 

dân; chương trình công tác, tổ chức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề 

án; quy trình xử lý công việc,…  

Quy định này bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Lãnh đạo Bộ đến 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức đảm bảo hiệu lực, hiệu 

quả, thống nhất, thông suốt; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chất lượng 

và hiệu quả trong mọi hoạt động; thực hiện nền hành chính thống nhất, thông 

suốt, liên tục, bảo đảm tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ, tính pháp quyền, hiện đại, 

liêm chính, phục vụ nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.  

k) Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị thuộc bộ, ngành 

Hàng năm Bộ tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực 

hiện công tác tổ chức cán bộ của đơn vị, tập trung vào các vấn đề: việc thực hiện 

các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức; quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 

lý, đặc biệt là việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, 

quản lý trong quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; việc chấp hành quy định 

pháp luật về tổ chức bộ máy, sắp xếp, tinh gọn đầu mối, quản lý biên chế, tinh 

giản biên chế, chính sách, tiền lương, thi đua khen thưởng và công tác cải cách 

hành chính, văn hóa công vụ. 

l) Việc chuyển giao những nhiệm vụ từ cơ quan hành chính nhà nước sang 

doanh nghiệp, các tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận 

Bộ đã ban hành Thông tư số 43/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2013 

hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính 

của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức 

khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (thay thế 

Thông tư số 67/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2010 hướng dẫn cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ). Theo 

đó, tiếp tục cải cách và đổi mới hệ thống nghiên cứu khoa học, đào tạo; đổi mới 

cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; song song với việc tăng 

cường năng lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số 

loại hình dịch vụ sự nghiệp công theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành. 

Thực hiện đổi mới toàn diện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ và khuyến nông. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đổi 

mới toàn diện công tác quản lý khoa học công nghệ và khuyến nông đảm bảo 

hiệu quả đầu tư, cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các 
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đơn vị công lập trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cơ chế 

đặc biệt để giải quyết các vấn đề đột xuất, yêu cầu cấp thiết của thực tiễn sản 

xuất theo hình thức đặc nhiệm. Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công 

nghệ và khuyến nông đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tập trung các vấn đề 

trọng tâm của ngành, phục vụ thiết thực và hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành.  

 

3.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

a) Những tồn tại, hạn chế: 

- Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

+ Về phân định nhiệm vụ một số lĩnh vực còn thiếu rõ ràng, chồng chéo 

giữa các Bộ; mặt khác, còn thiếu cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả để khắc 

phục các chồng chéo. Nguyên nhân là do chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ ngoài điều chỉnh của Luật Tổ chức Chính phủ còn chịu điều 

chỉnh bởi các Luật chuyên ngành và văn bản pháp luật liên quan.  

+ Về trách nhiệm và quyền hạn còn bất cập trước yêu cầu nhiệm vụ được 

giao. Bộ chưa được chủ động trong trường hợp khẩn cấp cần điều động các 

nguồn lực để kịp đối phó với các tình huống bất thường, kể cả thiên tai, dịch 

bệnh; chưa chủ động trong phân bổ nguồn lực.  

+ Về phân công, phân cấp: việc thanh tra, kiểm tra thực hiện phân cấp còn 

chưa được thường xuyên; một số trường hợp cần phân định rõ hơn quyền, trách 

nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.  

+ Về nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Sở: Thông tư 14, Thông tư 15, Thông 

tư 30 hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ của các tổ chức hành chính và nhiệm vụ của 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trực thuộc Sở, mà chưa hướng dẫn nhiệm vụ 

cụ thể của một số đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Ban Quản lý rừng đặc dụng,...) dẫn đến việc các địa phương lúng túng trong 

triển khai thực hiện.  

- Về cơ cấu tổ chức: 

+ Về cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Bộ: việc sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức bộ máy hành chính của Bộ còn chậm do văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến thẩm quyền, tiêu chí thành lập, tổ chức lại tổ chức bộ máy hành chính 

của Bộ, cơ quan ngang Bộ đang được sửa đổi, bổ sung.  

+ Về tổ chức ngành tại địa phương: việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh, cấp huyện, đặc biệt là việc kiện toàn tổ chức trạm thuộc Chi cục 

thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện theo Nghị quyết 18, 19-

NQ/TW còn lúng túng do quy định của pháp luật chuyên ngành chưa kịp thời 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

+ Về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: quy định về cơ chế tự chủ của 

các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thông tin, truyền thông,… 

chưa được ban hành; văn bản quy phạm pháp luật về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
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biên chế, nhân sự, tài chính chưa được sửa đổi, bổ sung cho đồng bộ quy định 

của pháp luật về tự chủ nên khó khăn trong công tác triển khai thực hiện.  

- Về cơ chế vận hành: mối quan hệ điều phối, kết hợp của hệ thống ngành 

dọc giữa Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành với Sở và Chi cục quản lý 

chuyên ngành thuộc Sở vẫn còn chồng chéo, trùng lắp và chưa chặt chẽ, đặc biệt 

là các Chi cục thuộc Sở chịu sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của 

nhiều Cục, Tổng cục thuộc Bộ.  

- Về quản lý ngành tại cấp xã: Chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể, thống 

nhất về nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành của UBND cấp xã; cơ chế 

quản lý, điều hành, phối hợp công tác, chế độ thông tin, báo cáo giữa UBND cấp 

xã với các tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cấp xã (trong đó có Ban 

Nông nghiệp xã) để các địa phương thuận lợi trong quản lý, điều phối hoạt động 

sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã.  

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

Dưới góc độ tiếp cận từ thực tiễn triển khai cho thấy, vẫn còn tồn tại một số 

bất cập liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT với các 

Bộ khác, mặc dù đã được xử lý trên lý thuyết trong các Nghị định về chức năng, 

nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ tương ứng. Những bất cập 

này xuất phát từ sự chồng chéo, trùng lắp hoặc chưa hợp lý, chưa rõ ràng hoặc 

phân định, giao việc không căn cứ vào năng lực tổ chức bộ máy, nhân lực, tài 

chính, các điều kiện đảm bảo. Nguyên nhân bất cập có cả từ chủ quan và khách 

quan, khái quát lại có một số nguyên nhân cơ bản sau: 

- Quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật: giữa các Luật, pháp lệnh 

chuyên ngành, Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, pháp lệnh, Nghị định 

về chức năng, nhiệm vụ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân công 

trách nhiệm cho các Bộ, Thông tư liên tịch về thỏa thuận, phân công giữa các 

Bộ với nhau chưa thống nhất, chồng chéo; hoặc do các văn bản quy phạm pháp 

luật ban hành trước có mâu thuẫn với văn bản ban hành sau nhưng chưa được 

sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ kịp thời. 

- Chưa thật sự khách quan, hoặc có sự thiên lệch tăng thêm chức năng, 

thẩm quyền trong quá trình soạn thảo văn bản (thường xuất phát từ phía Bộ chủ 

trì soạn thảo).  

- Nhận thức khác nhau về nội dung quản lý nhà nước, về đối tượng quản lý 

dẫn đến chồng chéo hoặc chưa hợp lý trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm 

vụ của từng cơ quan. 

- Nguyên nhân khách quan là do tính chất phức tạp, đa dạng của các đối 

tượng quản lý ngành, lĩnh vực không ngừng phát triển với rất nhiều nội dung 

hoạt động có tính chất đan xen giữa liên ngành, liên lĩnh vực. Vì vậy, đối với 

những vấn đề có tính chất giao thoa hoặc có liên quan với nhau, sự chồng lấn 

chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ càng dễ nảy sinh, thể hiện rõ nhất trong quá 

trình triển khai nhiệm vụ của cơ quan thực thi cấp dưới v.v... 
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Tất cả các bất cập nêu trên chung lại đều trái với các nguyên tắc về phân 

định chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đặc biệt là nguyên 

tắc “một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chịu trách nhiệm chính”, hệ 

quả tất yếu dẫn đến giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, cũng như các Bộ liên quan nói riêng, hệ thống hành chính - cơ 

quan cao nhất là Chính phủ nói chung.  

 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức 

4.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành 

Triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo 

Quyết định số 1557/2012/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, 

Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Nghị quyết số 638-

NQ/BCS về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức 

của Bộ. Đây là bước đột phá, thể hiện quyết tâm cao của Ban cán sự Đảng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về công tác tổ chức cán bộ. 

Triển khai Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn công tác quản 

lý cán bộ,đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, như: Quy định thi tuyển 

một số vị trí lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ; Quy chế đánh giá người đứng đầu đơn 

vị; Quy định về quy hoạch, chính sách trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ 

chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; Hướng dẫn chi tiết về xây dựng đề án vị trí 

việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức... 

b) Triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách công vụ công chức: 

- Về xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm: 

+ Về cơ cấu công chức theo vị trí việc làm: Thực hiện Nghị định số 

36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu 

ngạch công chức, Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, Bộ đã thẩm định và đề nghị Bộ Nội 

vụ phê duyệt đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ để 

làm cơ sở quản lý công chức theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 28/6/2016, 

Bộ Nội vụ đã có Quyết định 1697/QĐ-BNV phê duyệt danh mục vị trí việc làm 

trong các cơ quan hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

+ Về cơ cấu viên chứctheo vị trí việc làm: Thực hiện Nghị định 

41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự 

nghiệp công lập; Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, Bộ đã thẩm định và đề nghị 

Bộ Nội vụ phê duyệt đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Bộ để làm cơ sở quản lý viên chức theo đúng quy định của pháp luật.  
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+ Thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng, báo cáo Ban Tổ chức Trung 

ương và Bộ Nội vụ danh mục vị trí việc làm công chức trong các tổ chức hành 

chính, vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý 

ngành, lĩnh vực của Bộ (Văn bản số 8139/BC-BNN-TCCB ngày 29/10/2019 về 

danh mục vị trí việc làm công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và Văn bản số 1821/BC-BNN-TCCB ngày 11/3/2020 về danh mục vị 

trí việc làm viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).  

- Về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo: Thực hiện chủ trương về thí 

điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng (Kết luận số 202-

TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển 

chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng), Bộ Nông nghiệp và PTNT là 

một trong 14 bộ, ban, ngành và 22 địa phương được chọn thí điểm thực hiện 

“đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”. Đây là 

chủ trương lớn của Trung ương nhằm từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán 

bộ lãnh đạo, quản lý; tạo môi trường cạnh tranh để lựa chọn, bổ nhiệm người 

thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý đơn vị 

cần bổ nhiệm. Ngay sau khi có chủ trương thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh 

đạo, Ban cán sự Đảng bộ Bộ đã thống nhất tổ chức thi tuyển 01 Phó Vụ trưởng 

Vụ Pháp chế, 01 Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trực 

thuộc Bộ và 02 lãnh đạo cấp vụ trực thuộc Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục 

Phòng, chống thiên tai. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thi tuyển chức 

danh Phó Vụ tưởng Vụ Pháp chế theo đúng quy định, đảm bảo công bằng, công 

khai, khách quan, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo 

phân cấp quản lý cán bộ; chọn được người giỏi trong số những người đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đã dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn. 

- Về tuyển dụng công chức, viên chức: Việc tuyển dụng công chức, viên 

chức được thực hiện đúng theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý 

công chức, viên chức của Bộ. Từ năm 2015 đến 31/12/2019, Bộ đã thực hiện 

tuyển dụng 2.242 công chức, viên chức (trong đó có 353 công chức hành chính, 

1.889 viên chức sự nghiệp). Việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức 

nghiêm túc, đúng quy định đã bổ sung, thay thế kịp thời đội ngũ công chức, viên 

chức nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc cho các đơn vị có bổ sung nhiệm vụ; đội 

ngũ cán bộ mới được tuyển dụng ngày càng được chuẩn hoá về trình độ chuyên 

môn, tin học, ngoại ngữ và kỹ năng quản lý nhà nước. Ngoài ra, việc áp dụng 

hình thức tuyển đặc biệt, tuyển đặc cách đã tạo điều kiện cho đơn vị tuyển dụng 

công chức, viên chức có trình độ cao.  

- Về quy hoạch cán bộ: Từ đầu năm 2017, trên cơ sở Hướng dẫn số 06-

HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ đã có văn bản 

yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch 2016-2021 và xây dựng 

quy hoạch lần đầu giai đoạn 2021-2026 theo trình tự, thủ tục mới. Ngoài ra, 

hàng năm, Bộ đều yêu cầu các đơn vị thực hiện việc rà soát, bổ sung, trình Ban 

cán sự Đảng Bộ phê duyệt. Đối với quy hoạch chức danh Lãnh đạo Bộ (diện Bộ 
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Chính trị, Ban Bí thư quản lý), Ban cán sự Đảng Bộ thực hiện và gửi báo cáo lên 

Ban Tổ chức Trung ương đúng thời hạn quy định. Việc quy hoạch cán bộ đảm 

bảo có sự kế thừa, đồng thời có bước phát triển, tạo nguồn cán bộ, góp phần 

khắc phục tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ và là cơ sở cho 

việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị 

đội ngũ cán bộ kế cận; thực hiện việc giới thiệu nhân sự tại chỗ đáp ứng đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm; chất lượng của đội ngũ cán bộ quy hoạch ngày 

càng được nâng cao.  

- Về công tác bổ nhiệm: quy trình, thủ tục thực hiện theo đúng quy định 

của Trung ương (quy trình 5 bước theo Kết luận 12-KL/TW ngày 22/3/2017 của 

Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác cán bộ và Quyết 

định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán 

bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử). Kết quả: Từ năm 2016-2019, Bộ đã 

thực hiện bổ nhiệm 168 cán bộ, bổ nhiệm lại 147 cán bộ thuộc diện Bộ quản lý. 

Ngoài ra, các chức danh khác của các tổ chức trực thuộc các đơn vị thuộc Bộ 

thực hiện theo quy định phân cấp quản lý của Bộ. Bộ cũng đã thực hiện phân 

cấp một số nội dung trong công tác quản lý cán bộ đối với người đứng đầu và 

cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ và các chức danh khác; 

phân cấp bổ nhiệm và quản lý cán bộ cho Thủ trưởng các đơn vị nhằm nâng cao 

tính chủ động, phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các đơn 

vị thuộc Bộ.  

- Thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh: Thực hiện thi nâng 

ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-

CP ngày 15/3/2010 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010, Bộ đã 

làm thủ tục cử công chức tham dự các kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên, 

chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp; tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên 

viên lên chuyên viên chính và kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính; hoàn 

thành Đề án thi nâng ngạch lên Kiểm soát viên đê điều chính; tổ chức 01 kỳ thi 

nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh từ ngạch Kiểm dịch viên lên 

Kiểm dịch viên chính động thực vật. 

- Về luân chuyển cán bộ: đã được Bộ và các đơn vị tích cực triển khai thực 

hiện và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Cán bộ sau khi luân chuyển 

được đào tạo rèn luyện nâng cao hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn; 

đã góp phần kịp thời bổ sung, điều chỉnh cơ cấu đội ngũ và bảo đảm cho việc bố 

trí, sử dụng cán bộ hợp lý hơn, tăng cường được cán bộ cho những nơi có nhu 

cầu cấp bách; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để rèn luyện, bồi dưỡng, thử 

thách cán bộ về nhiều mặt; đã giúp tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý, điều 

hành cho các địa phương, đơn vị có cán bộ luân chuyển đến; góp phần giúp các 

địa phương trong việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành; là cầu nối giữa địa 

phương và Trung ương: địa phương nắm bắt được chủ trương mới của Trung 

ương, đồng thời những vấn đề của địa phương được phản ánh nhanh tới Trung 

ương để giải quyết kịp thời. Từ năm 2015-2017: đã cử 11 cán bộ đi luân chuyển. 

Các cán bộ sau khi luân chuyển trở về đã tăng cường thêm kinh nghiệm thực 

tiễn, vững vàng hơn trong xử lý công việc.  
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- Về đánh giá cán bộ: Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của 

Bộ, các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện công tác đánh giá cán bộ tương đối nề nếp 

gồm việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm được tiến hành vào 

đợt tổng kết cuối năm để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm; Phiếu đánh giá 

được lưu hồ sơ. Từ năm 2013 đến nay, đã áp dụng việc đánh giá dựa trên kết 

quả thực hiện công việc là chính; có nhận xét, đánh giá của nhiều cơ quan chức 

năng nhằm cung cấp thông tin cho Bộ trưởng về đánh giá kết quả hoạt động của 

đơn vị và Thủ trưởng đơn vị trên nhiều khía cạnh hoạt động. Kết quả đánh giá 

chung của đơn vị được gửi báo cáo Bộ để báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.  

Nhìn chung, việc thực hiện đánh giá công chức trước khi thực hiện các nội 

dung về công tác cán bộ này được thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong tập 

thể lãnh đạo và cấp ủy trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong 

công tác cán bộ.  

c) Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức 

Trong 10 năm qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai đồng bộ từ ban 

hành các quy định, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo giai đoạn, hàng 

năm; phê duyệt chương trình bồi dưỡng, triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Bộ, ngành. 

Bộ đã ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Quyết định 1231/QĐ-

BNN-TCCB ngày 07/4/2017); thẩm định, phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng thường xuyên cho cán bộ, công chức của Bộ;phê duyệt Kế hoạch đào tạo 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn theo các Chương trình đặc thù lĩnh vực thủy lợi, thủy 

sản, lâm nghiệp, thanh tra, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; ban 

hành 18 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức (kiểm lâm; 

kiểm soát đê điều; kiểm dịch động vật; kiểm dịch thực vật; kiểm ngư; thuyền 

viên kiểm ngư), 24 chương trình bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức (bảo vệ thực vật; giám định thuốc bảo vệ thực vật; kiểm nghiệm cây trồng; 

chẩn đoán bệnh động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; kiểm nghiệm thuốc thú y; kiểm 

nghiệm chăn nuôi; kiểm nghiệm thủy sản). Bên cạnh các chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức, Bộ cũng đã phê duyệt hàng trăm chương trình bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành các lĩnh vực khác nhau.  

Nhìn chung chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ 

đang từng bước được nâng cao, gắn kết đào tạo, bồi dưỡng với các nhiệm vụ 

trọng tâm, chương trình trọng điểm của Bộ, ngành và từng bước giải quyết việc 

thiếu hụt so với tiêu chuẩn cán bộ, công chức.  

d) Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý công chức, viên chức 

Năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Dự án 

“Xây dựng cơ sở dữ liệu, Hệ thống quản lý nguồn nhân lực của Bộ Nông nghiệp 
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và Phát triển nông thôn” (Quyết định số 2503/QĐ-BNN-KHCN ngày 

28/10/2013) với mục tiêu quản lý, theo dõi số lượng, chất lượng công chức, viên 

chức của Bộ phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chất lượng nguồn 

nhân lực của Bộ, công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động công chức, viên 

chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cung cấp kịp thời, chính xác mọi thông tin 

về đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ Nông nghiệp cho lãnh đạo Bộ, lãnh 

đạo các đơn vị khi cần. Cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý nguồn nhân lực của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa các ưu điểm 

của các phần mềm đang được thử nghiệm tại các đơn vị đã khảo sát, phần mềm 

PMIS của Bộ Nội vụ; phần mềm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thử 

nghiệm và một số phần mềm khác; Sử dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến phù 

hợp với nội dung quản lý, quy mô quản lý nguồn nhân lực của Bộ và đang được 

sử dụng tại Việt Nam cũng như thế giới; Đáp ứng đầy đủ hầu hết các yêu cầu 

trong công tác quản lý nguồn nhân lực của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý nguồn nhân lực của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT với nhiều phân hệ, module khác nhau. Phần mềm này được sử dụng 

thống nhất trong toàn Bộ Nông nghiệp và PTNT, là công cụ giúp Vụ Tổ chức 

cán bộ, các đơn vị trong Bộ quản lý và theo dõi được nguồn nhân lực của đơn vị 

trên máy phục vụ tra cứu, tìm kiếm nhanh chóng, chính xác; cung cấp cho Bộ 

bức tranh toàn cảnh về hiện trạng nguồn nhân lực của Bộ từ đó có kế hoạch phát 

triển, đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp nông thôn; cung cấp cho các đơn vị bức tranh toàn cảnh về đội 

ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị, từ đó giúp lãnh đạo đơn vị có kế hoạch sử 

dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị.  

e) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức 

Thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Ban cán sự Đảng Bộ đã Ban hành Kế 

hoạch số 758-KH/BCSĐ ngày 04/4/2019 về thực hiện Quy định về trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, đảng viên và Văn hóa công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ 

cương của công chức, viên chức.  

Đảng ủy Bộ, Đảng ủy khối cơ sở Bộ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện các quy định nêu 

gương của đảng viên; gắn việc thực hiện quy định nêu gương với việc kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.  

Bộ đã ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, các quy chế, quy 

trình giải quyết công việc để phục vụ cho công tác quản lý và chỉ đạo điều hành 

của lãnh đạo Bộ trong tình hình mới và phù hợp với quy định về văn hóa công 

vụ. Việc ban hành các quy định, quy chế nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của từng 

tổ chức, cá nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thuận lợi cho việc 

triển khai và phối hợp công tác; việc quản lý cơ sở vật chất, tài chính đảm bảo 

công khai, minh bạch, tiết kiệm và góp phần vào phòng chống tham nhũng, lãng 
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phí; đáp ứng yêu cầu về đơn giản hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực 

hiện chế độ báo cáo theo chỉ đạo của Chính phủ; tạo thuận lợi, nhanh chóng, kịp 

thời trong việc phát hành văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước. Đồng thời, đáp ứng được các quy định mới về văn hóa công vụ 

theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  

Ngoài ra, Bộ cũng xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong 

việc nêu gương và tạo sự chuẩn mực trong đạo đức, lối sống và tinh thần, thái độ 

làm việc của cán bộ, công chức. Xây dựng quy định về phân cấp tổ chức cán bộ, 

gắn trách nhiệm với quyền hạn được phân cấp và trách nhiệm của người đứng 

đầu trong thực hiện các quy định về công tác cán bộ.  

Về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ: Để nâng cao đạo đức nghề 

nghiệp, đạo đức công vụ của công chức, viên chức và người lao động trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao, Bộ ban hành Quyết định số 2133/QĐ-BNN-TCCB, 

ngày 15/7/2008 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khi thi hành, nhiệm vụ công vụ và trong 

quan hệ xã hội, quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và công dân.  

Quy tắc quy định về chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức khi thi 

hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ với doanh nghiệp và 

công dân, gồm: những việc công chức, viên chức phải thực hiện và không được 

làm; chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức với: cấp trên, cấp dưới, đồng 

nghiệp, công dân, nhân dân nơi cư trú.  

Việc quy định này, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán 

bộ, công chức, viên chức; công khai các hoạt động công vụ và quan hệ xã hội 

của công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên 

chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời là căn cứ để nhân dân 

giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, viên chức.  

4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Những tồn tại, hạn chế: 

- Hệ thống các văn bản quy phạm còn thiếu và bất cập; văn bản hướng dẫn, 

triển khai Luật, Nghị định về công tác cán bộ ban hành chậm chưa đáp ứng được 

nhu cầu thực tế trong công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức; nhiều quy 

định đã được bãi bỏ bởi nhưng chưa có văn bản quy phạm mới thay thế; nhiều 

văn bản được ban hành đưa ra nhiều chính sách mới nhưng không triển khai 

thực hiện được vì thiếu các quy định cụ thể, hoặc chưa đồng bộ. 

- Còn thiếu cơ chế để triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, ví 

dụ: việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữa trung ương và địa phương đối với 

các chức danh cán bộ không thuộc diện Trung ương quản lý; nhận xét, đánh giá 

cán bộ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nhận xét, đánh giá 

cán bộ; thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể lãnh đạo, 

cấp ủy các cấp trong công tác cán bộ; thi tuyển chức danh lãnh đạo; tập sự lãnh 

đạo... 
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- Các quy trình, thủ tục trong tuyển dụng, bổ nhiệm, thi nâng ngạch... còn 

phức tạp, nặng về thủ tục hành chính nhưng nhiều khi chưa đánh giá, lựa chọn 

được những người giỏi, có năng lực cho bộ máy nhà nước. 

- Đội ngũ công chức, viên chức hiện nay còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, 

năng lực làm việc của cán bộ công chức tại nhiều vị trí công việc chưa thực sự 

tương xứng với bằng cấp đào tạo và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số 

thiếu nhiệt tình công tác, ý thức trách nhiệm chưa cao. 

- Về công tác quản lý đội ngũ cán bộ nói chung chưa có giải pháp tổng thể, 

xuyên suốt; chưa chủ động tạo nguồn cán bộ chủ chốt để thực hiện tốt các mục 

tiêu trước mắt và lâu dài.  

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

- Công tác chọn lọc, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch còn hạn chế, chưa căn 

cơ, bài bản, thiết thực và kịp thời; chưa tạo một bước chuyển rõ rệt trong việc 

chỉnh đốn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện trong thực thi 

công vụ ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm. 

- Có một tỷ lệ không nhỏ cán bộ, công chức có bằng cấp đào tạo không phù 

hợp với yêu cầu vị trí việc làm, nhiều người có trình độ đào tạo về thạc sĩ, tiến sĩ 

nhưng kiến thức, chuyên môn đào tạo liên quan rất ít hoặc không liên quan với 

kiến thức và kỹ năng của vị trí công việc đang thực hiện.  

- Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho đào tạo, bồi dưỡng công chức, 

viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý công chức, viên 

chức còn hạn hẹp. 

5. Cải cách tài chính công 

5.1. Kết quả chủ yếu đạt được 

a) Rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý tài 

chính thuộc thẩm quyền của Bộ trong lĩnh vực quản lý, phân bổ và sử dụng ngân 

sách. Kết quả: đã ban hành Quyết định số 5661/QĐ-BNN-TC ngày 30/12/2016 

ban hành Quy chế quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài do Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quản lý (thay thế 2 Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 

21/7/2009 hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm 

vi Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và Thông tư số 46/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 17/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2009/TT-

BNNPTNT). 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ 

sự nghiệp công. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các tiêu chí, tiêu 

chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, thực hiện thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.  



36 

 

 

 

b)  Rà soát các khoản phí và lệ phí 

Lĩnh vực thú yđề nghị bãi bỏ 14 mục lệ phí và 21 mục phí; Lĩnh vực nông 

lâm thủy sản: đề nghị bãi bỏ 59 danh mục, 554 danh mục phí chuyển sang cơ 

chế giá, 01 danh mục đề nghị sửa đổi, 136 danh mục tiếp tục thực hiện; bổ sung 

30 danh mục phí theo các Luật mới ban hành và tổng hợp18 danh mục phí đề 

nghị vào dự thảo Dự án Luật phí, lệ phí. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản: Từ 91 danh mục lệ phí (60 danh mục lệ phí đề nghị bãi bỏ, 31 

danh mục lệ phí tiếp tục thực hiện) xuống còn 36 danh mục lệ phí (31 danh mục 

lệ phí tiếp tục thực hiện và 05 danh mục lệ phí bổ sung theo các Luật mới ban 

hành) và tổng hợp thành 05 danh mục lệ phí đề nghị đưa vào các dự thảo Dự án 

Luật phí, lệ phí. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 11 

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng lệ phí và giá 

trong ngành nông nghiệp và PTNT (8 Thông tư về phí, lệ phí và 3 Thông tư về 

giá). Trên cơ sở đó, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức 

thực hiện đồng bộ, minh bạch các quy định mới về phí, lệ phí và giá trong kiểm 

tra chuyên ngành theo các Thông tư của Bộ Tài chính. 

c) Thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập 

thuộc Bộ 

Để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

thời gian qua, Ban cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản về đổi mới hoạt động đơn 

vị sự nghiệp công lập, trong đó có nội dung liên quan đến đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ. Đặc 

biệt, riêng đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ chỉ trong 04 năm 

(2015-2019), Ban cán sự đảng Bộ đã ban hành 03 Nghị quyết về đổi mới hoạt 

động đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT có 11 Viện thuộc thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ, trong đó 11/11 Viện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là đơn vị tự bảo 

đảm một phần chi thường xuyên. Tổng số đơn vị được phân loại tự chủ tài chính 

giai đoạn 2018-2020 là 11 Viện trực thuộc Bộ, trong đó, 6 tổ chức là đơn vị dự 

toán cấp 2 trực thuộc Bộ và 64 tổ chức là đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Bộ (trực 

thuộc 5 tổ chức là đơn vị dự toán cấp 2). Cụ thể: số tổ chức tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư: 01; số tổ chức tự bảo đảm chi thường xuyên: 02 tổ 

chức; số tổ chức tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 67 tổ chức. 

 Thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban cán sự đảng 

Bộ về về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ đã tổ chức triển khai 

một cách đồng bộ, quyết liệt, có bài bản trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc 

Bộ, trong đó có khối khoa học công nghệ. Kết quả, bước đầu, Bộ ban hành quyết 

định và chỉ đạo thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 02 đối với Viện đặc 

biệt trực thuộc Bộ.    
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- Tự chủ về tổ chức bộ máy: Các tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ 

thực hiện tự chủ về tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP 

của Chính phủ và quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, cụ thể: Tổ chức khoa 

học công nghệ thuộc Bộ xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức 

trình Bộ xem xét, quyết định. Đối với tổ chức khoa học công nghệ tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi đầu tư được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể 

các tổ chức mới ngoài các tổ chức cấu thành theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền khi đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, trên 

thực tế mới chỉ có 01 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và hiện 

chưa triển khai thành lập Hội đồng quản lý theo quy định tại Thông tư 

13/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ. 

- Tự chủ về nhân sự: Các tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ đang thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và Quyết định số 4790/QĐ-

BNN-TCCB ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng quy định về phân cấp, ủy quyền 

quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp 

công lập trực thuộc Bộ, trong đó Bộ trưởng đã phân cấp, ủy quyền cho người 

đứng đầu các Viện xếp hạng đặc biệt, các Viện trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm 

trước Bộ trưởng và trước pháp luật về quản lý, sử dụng viên chức theo phân cấp, 

ủy quyền và theo quy định pháp luật. 

- Tự chủ về tài chính: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-TW, 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ động cắt giảm 2,5% kinh phí chi nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng của các tổ chức khoa học công nghệ. Năm 2019, 

mặc dù có nhiều biến động về nguồn thu, nhiệm vụ chi do ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu, các bệnh dịch bùng phát và bắt đầu từ 01/7/2019 mức lương cơ sở 

được điều chỉnh từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng nhưng các tổ chức khoa 

học công nghệ thuộc Bộ đã nỗ lực, cố gắng tiết kiệm chi để có thể tự bù đắp và 

bảo đảm một phần chi thường xuyên. 

Bộ đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để phân cấp, ủy quyền tối đa 

cho các tổ chức khoa học công nghệ, thủ trưởng các tổ chức khoa học công nghệ 

trực thuộc Bộ về công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự đảm bảo nguyên tắc 

phù hợp với quy định pháp luật, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Viện và các 

tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tiết 

kiệm nguồn lực và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật; 

thường xuyên hoàn thiện cơ chế vận hành, cơ chế quản lý, phối hợp công tác và 

cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện. Hiện Bộ đang rà soát để ban hành quy định 

về quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của Bộ, trong đó tiếp tục điều 

chỉnh phân cấp, ủy quyền cho tổ chức, người đứng đầu tổ chức khoa học công 

nghệ thuộc Bộ. 

d) Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề, lĩnh vực y tế và sự nghiệp thông tin truyền thông và báo chí: Đến nay, 

Chính phủ chưa ban hành Nghị định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính đối với các lĩnh vực này nên chưa có căn cứ để thực hiện. Từ năm 2018, 

các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, báo chí 
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thuộc Bộ tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho đến khi Chính phủ ban 

hành Nghị định mới và có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Nghị 

định mới.  

 e) Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP. 

Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị này, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp Phương án tự chủ tài chính của các 

đơn vị gửi Bộ Tài chính. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT đã quyết định phê duyệt Phương án tự chủ tài chính của 25 đơn vị sự 

nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thuộc Bộ, gồm: 02 đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư 

và chi thường xuyên(Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, Trung tâm 

Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia), 18 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. 

5.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ 

- Việc tự chủ về thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo các 

quy định hiện hành về khoa học và công nghệ còn bất cập, chưa thống nhất với 

quy định về công chức, viên chức, dẫn tới việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng của các đơn vị khoa học công nghệ về cơ bản là 

nhằm đảm bảo cấp đủ lương cho số biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước 

được giao, không khuyến khích các đơn vị tự chủ trong việc thực hiện sắp xếp 

và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả để tăng thu, giảm chi và nâng cao tính tích 

cực, chủ động, năng động, sáng tạo của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn quy 

định tổ chức khoa học công nghệ được quyền tự chủ, tuy nhiên, quyền tự chủ về 

tài chính bị hạn chế hoặc phải tuân thủ theo các ràng buộc khác của pháp luật 

như hạn chế trong khuôn khổ các định mức chi, nội dung chi và thủ tục thanh, 

quyết toán nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Định mức chi quá thấp và lạc hậu, nhiều nội dung chi phát sinh hợp lý trong 

hoạt động khoa học công nghệ chưa được kịp thời bổ sung, đặc biệt là thủ tục 

thanh quyết toán chặt chẽ chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động nghiên cứu 

sáng tạo. 

- Tổ chức khoa học công nghệ được quyền sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu tổ 

chức bộ máy; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc; thành 

lập, sáp nhập, giải thể tổ chức trực thuộc trên cơ sở tự cân đối nguồn lực để đảm 

bảo cho hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, quyền thành lập, sáp nhập, giải thể chỉ 

áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân. Đối với đơn 

vị có tư cách pháp nhân, thẩm quyền này vẫn thuộc về cơ quan chủ quản cấp 

trên (bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) (Điều 12 Luật Khoa học 

và Công nghệ số 29/2013/QH13). 
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- Về nhân sự quản lý và nghiên cứu, về nguyên tắc, tổng số biên chế hàng 

năm của tổ chức khoa học công nghệ căn cứ trên cơ sở nhu cầu cán bộ và khả 

năng tài chính của đơn vị, nhưng tổ chức khoa học công nghệ phải xây dựng kế 

hoạch biên chế, hợp đồng hàng năm và được thủ trưởng cơ quan chủ quản quyết 

định số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 

số 41/2012/NĐ-CP  và Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định 

này cản trở tính linh hoạt và quyền tự quyết của người đứng đầu tổ chức khoa 

học công nghệ trong việc xác định quy mô nhân sự và chất lượng cán bộ đáp 

ứng với phạm vi nghiên cứu và yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn, từ đó ảnh 

hưởng tới kế hoạch đầu tư trang thiết bị và tài chính cho hoạt động nghiên cứu, 

vì các vấn đề này phụ thuộc ngay từ ban đầu vào số lượng nhân lực tham gia 

nhiệm vụ nghiên cứu. 

b) Đối với lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 

- Việc đặt hàng cung cấp dịch vụ công theo cho các đơn vị sự nghiệp kinh 

tế và sự nghiệp khác là không thực hiện được do thiếu hệ thống định mức kinh 

tế - kỹ thuật chuyên ngành về cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công phục vụ 

quản lý nhà nước. 

- Việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp kinh 

tế và sự nghiệp khác khó triển khai thực hiện vì cho tới nay các đơn vị vẫn chưa 

được phê duyệt đề án vị trí việc làm.  

c) Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, lĩnh vực y tế và sự 

nghiệp thông tin truyền thông và báo chí: Đến nay chưa có Nghị định và Thông 

tư hướng dẫn để thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. 

6. Về hiện đại hóa hành chính  

6.1. Kết quả chủ yếu đạt được 

a) Xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử 

Triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 

định hướng đến năm 2025, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã Ban hành Quyết định 

số 1061/QĐ-BNN-VP ngày 29/3/2019 về Kế hoạch hành động của Bộ triển khai 

Nghị quyết 17/NQ-CP, với 4 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, cụ thể: 

- Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử: Hoàn thiện, 

xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ: đã ban hành 

Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên 

bản 1.0 (Quyết định 5753/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/12/2017) và Văn bản số 

2356/BNN-KHCN ngày 26/3/2018 gửi các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn thực 

hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ. Hiện nay, Bộ đang xây dựng Khung 

Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNTphiên bản 2.0 theo 

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0). 

- Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ: Bộ Nông nghiệp và 

PTNTđã hoàn thành xây dựng Trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ phục vụ 
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việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 

của Bộ. Hệ thống này được xây dựng theo công nghệ cùng chuẩn kết nối với 

trục liên thông văn bản quốc gia, lảm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ, đưa 

vào vận hành thử nghiệm từ 15/4/2020. 

- Xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Hiện nay Bộ đã 

xây dựng và hoàn thiện khoảng 131 hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành (113 

cơ sở dữ liệu đang sử dụng, 14 cơ sở dữ liệu đang triển khai, 4 cơ sở dữ liệu 

đang chuẩn bị đầu tư) phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, sản xuất, công việc 

chuyên môn trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản,… 

nâng cao năng lực quản lý điều hành chung của Bộ như Phần mềm cơ sở dữ liệu 

Thống kê; cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; 

Hệ thống phần mềm thư viện điện tử của Bộ; cơ sở dữ liệu nông nghiệp nông 

thôn các tỉnh; cơ sở dữ liệu thông tin thị trường;..  

- Tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin của Bộ, tăng cường khả năng 

bảo mật, sao lưu, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông tin mạng của các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Bộ đã thực hiện nâng cấp hệ thống công nghệ 

thông tin của Bộ theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân 

tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây nhằm tối ưu hóa hạ tầng công nghệ 

thông tin. Đồng thời, tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, dự phòng chống 

thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông tin của các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu. Đã triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ 

quan Đảng, nhà nước (CPNet); nâng cấp băng thông, đảm bảo lưu lượng truyền 

tải và sẵn sàng cung cấp dịch vụ IPv6. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện, tái cấu trúc 

hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng triển khai các nhiệm vụ Chính phủ điện tử 

đến năm 2025. 

b) Xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng 

dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức 

làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp 

- Các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc:  

+ Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống 

hành chính nhà nước của Bộ: Ngày 19/1/2019 hoàn thiện thực hiện kết nối, liên 

thông giữa hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ với Trục liên thông văn bản quốc 

gia. Thực hiện nâng cấp phần mềm văn phòng điện tử dùng chung của Bộ đáp 

ứng theo Quyết đinh 28/2018/QĐ-TTg; có 28/28 đơn vị trong hệ thống cơ quan 

hành chính nhà nước của Bộ triển khai sử dụng Văn phòng điện tử mới thực 

hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị và trên trục liên thông văn bản 

quốc gia.   

+ Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối với Hệ thống thông 

tin báo cáo của Chính phủ, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 

- Các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp: Xây dựng, hoàn 

thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ theo quy 

định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP:  
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+ Tích hợp, kết nối thí điểm thành công Cổng Dịch vụ công trực tuyến của 

Bộ với Cổng DVCTT quốc gia và đang được tiếp tục hoàn thiện để tích hợp, kết 

nối đầy đủ; dự kiến trong quý II/2020 hoàn thành 01 thủ tục hành chính kết nối 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phấn đấu cuối năm 2020 có 09 thủ tục hành 

chính được kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (đạt 30%, Quyết 

định số 2063/QĐ-BNN-VP ngày 08/06/2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công 

trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

+ Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, đưa vào thử 

nghiệm tại địa chỉ www.mcdt.mard.gov.vn, dự kiến tháng 9/2020 chính thức 

đưa vào sử dụng. 

c) Triển khai văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 

12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ  

- Ngày 19/01/2019, Bộ đã hoàn thiện thực hiện kết nối, liên thông giữa hệ 

thống Văn phòng điện tử của Bộ với Trục liên thông văn bản quốc gia; hoàn 

thiện giải pháp kết nối kỹ thuật với Trục văn bản quốc gia, cấu hình gửi nhận 

liên thông với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tỉnh, thành phố, … gửi, nhận văn bản 

điện tử. Từ ngày 01/6/2019, Bộ chính đưa vào sử dụng phiên bản nâng cấp Văn 

phòng điện tử tại địa chỉ www.vpdtnew.mard.gov.vn  đến ngày 01/5/2020, có 

tổng số 6.460 văn bản phát hành của Bộ gửi (đạt 100%) và 20.309 văn bản đến 

của Bộ nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (đạt 97%). 

- Hoàn thiện căn cứ pháp lý triển khai gửi nhận văn bản điện tử của Bộ: 

Ban hành danh mục mã định danh các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ 

phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành Ban hành Quy chế quy định quy trình trao đổi, xử lý và lưu trữ văn 

bản điện tử của Bộ; danh mục các văn bản, tài liệu trao đổi bằng văn bản điện tử 

của Bộ và lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy 

trong quản lý điều hành, xử lý công việc; triển khai thực hiện ký số, gửi nhận 

văn bản điện tử của Bộ từ ngày 25/4/2019; thực hiện phát hành văn bản điện tử 

của Bộ từ ngày 05/5/2019. 

- Thực hiện nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ đáp 

ứng theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg. Từ ngày 01/6/2019, Bộ thực hiện ký số 

toàn bộ các văn bản điện tử phát hành của Bộ gửi, nhận trên trục liên thông văn 

bản quốc gia và phần mềm văn phòng điện tử. Tính nay 100% văn bản phát 

hành của Bộ được ký số, thực hiện gửi nhận trên Trục liên thông văn bản quốc 

gia và trên Văn phòng điện tử của Bộ. 

- Đã xây dựng, hoàn thiện Trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ thực hiện 

gửi nhận văn bản điện tử đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ tại địa chỉ 

http://tlt.mard.gov.vn. Từ ngày 15/4/2020, triển khai kết nối, liên thông thử 

nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử của Bộ với 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ 

(06 Trường, 01 Viện) trên trục liên thông văn bản nội bộ. 

http://www.mcdt.mard.gov.vn/
http://www.vpdtnew.mard.gov.vn/
http://tlt.mard.gov.vn/
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- Tổng hợp và đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số 

và giải pháp ký số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg gửi Ban 

Cơ yếu Chính phủ, đến nay đã cấp  hơn 90 chứng thư số cho tổ chức; 850 chứng 

thư số cho cá nhân. Hiện đang phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ cấp sim PKI, 

thực hiện ký số văn bản trên thiết bị di động. 

- Việc ký số và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, đến nay, 

100% văn bản điện tử phát hành nội bộ của các đơn vị thuộc Bộ và các văn bản 

phát hành của Bộ đã được ký số  và thực hiện gửi, nhận trên phần mềm Văn 

phòng điện tử và trục liên thông văn bản quốc gia; 100% văn bản đến của Bộ đã 

được cập nhật, xử lý, lưu trữ trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử dùng 

chung của Bộ phục vụ khai thác, sử dụng; 100% các văn bản nội bộ của Bộ như: 

Giấy mời họp, tài liệu phục vụ họp; thông báo; văn bản để biết, để báo cáo, 

thông báo chung, thông báo chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo,… được trao đổi 

dưới dạng văn bản điện tử qua phần mềm Văn phòng điện tử, thư điện tử. 

d) Triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa 

điện tử của Bộ 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Cổng 

dịch vụ công quốc gia của Bộ (Quyết định số 2005/QĐ-BNN-VP ngày 

31/5/2019). Bộ đã tiến hành nâng cấp Cổng dịch vụ công của Bộ và triển khai 

xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ đáp ứng yêu cầu 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, dự kiến hoàn 

thành đưa vào sử dụng trong quý III/2020. 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã được xây, hoàn thiện và đưa vào 

vận hành từ ngày 15/3/2017, tại địa chỉ: https://dvc.mard.gov.vn/Pages, kết nối, 

liên thông với cổng dịch vụ Công một cửa Quốc gia; đã tích hợp giải pháp chữ 

ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ vào phần mềm xử lý chuyên 

ngành cho các đơn vị xử lý nghiệp vụ; đã tích hợp thành công hệ thống thanh 

toán thương mại điện tử quốc gia – KeyPay vào quy trình thanh toán trực tuyến 

cho các đơn vị xử lý nghiệp vụ. Đến nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

đã triển khai xây dựng tổng số 27 dịch vụ công mức độ 3,4; tích hợp, kết nối thí 

điểm thành công Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ với Cổng dịch vụ công 

quốc gia và đang được tiếp tục hoàn thiện để tích hợp, kết nối đầy đủ. 

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia: Bộ Nông nghiệp và PTNT là một 

trong 5 Bộ được lựa chọn triển khai thí điểm cơ chế một cửa quốc gia từ năm 

2014, với 9 thủ tục hành chính. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện 

triển khai kết nối 24 thủ tục hành chính tại 7 đơn vị thuộc Bộ (Cục Chăn nuôi, 

Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản, Tổng cục Thủy sản và Tổng cục Lâm nghiệp). Thực hiện 

liên thông trong việc cấp phép/cấp chứng nhận điện tử đảm bảo kết nối thông 

suốt trên hệ thống một cửa quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp (đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian 

thông quan hàng hóa…) góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh cho các 

doanh nghiệp nông nghiệp. 

https://dvc.mard.gov.vn/Pages
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e) Triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001: 2015  

Triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước và văn bản số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 

của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc 

Bộ chủ động triển khai thực hiện duy trì, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thực hiện chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 

9001:2015 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Bộ Nông nghiệp và PTNT có 16 cơ quan, đơn vị đã xây dựng và áp dụng 

ISO với tổng số 427 quy trình ISO, trong đó cơ 176 quy trình thủ tục hành 

chính, 101 quy trình chung và 150 quy trình thủ tục nội bộ. Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã Ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Danh mục quy trình thủ tục 

hành chính, thủ tục nội bộ áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 (Quyết định số 4144/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/10/2016) và Quyết 

định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 9001:2008 (Quyết định số 4145/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/10/2016). Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đã rà soát, chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện áp dụng ISO đồng thời đã ban hành Bộ tài liệu chung HTQLCL ISO theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Khối cơ quan Bộ.  

Việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý đã góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động của cơ quan; tính minh bạch, chất lượng công việc được 

nâng lên; thay đổi phương thức và công cụ làm việc của công chức. 

6.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Những tồn tại, hạn chế 

- Hạ tầng kĩ thuật, hệ thống thông tin chưa được đồng bộ, cài đặt riêng rẽ, 

thiếu kết nối trên diện rộng, chia sẻ thông tin qua mạng còn hạn chế giữa các 

đơn vị trong Bộ; mức độ bảo mật an toàn, an ninh thông tin chưa cao. 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn chậm, số lượng thủ tục 

hành chính ít, tỷ lệ giải quyết trực tuyến chưa cao. Một số thủ tục hành chính đã 

xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tuy nhiên, không phát sinh hồ sơ 

hoặc số liệu hồ sơ rất ít, không hiệu quả, lãng phí nguồn lực. 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và phần mềm ứng dụng được xây 

dựng dàn trải, không đồng nhất, không có sự liên kết, chia sẻ và tích hợp giữa 

các hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu với nhau dẫn đến chồng chéo thông tin, 

dữ liệu, lãng phí nguồn lực, chưa tạo hình thành được Hệ thống cơ sở dữ liệu 

chung của ngành nông nghiệp đề phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.  
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- Về công tác lưu trữ văn bản điện tử: Hệ thống sao lưu văn bản điện tử của 

Bộ chưa được thực hiện theo quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu 

cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử điện tử theo Thông tư số 02/2019/TT-BNV 

ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ. Một số công chức, viên chức, người lao động ở 

các đơn vị chưa thật sự quan tâm và chủ động tham gia thực hiện việc gửi, nhận 

văn bản điện tử; chưa tạo lập được phong cách làm việc trên môi trường mạng 

vẫn còn duy trì thói quen làm việc truyền thống (sử dụng văn bản giấy) cũng 

như thói quen ngại thay đổi của người dùng. 

- Nguồn vốn triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn 

hẹp dẫn tới khó khăn trong xây dựng và triển khai các hoạt động, đặc biệt là xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm quản lý, cung cấp các 

dịch vụ công trực tuyến, liên thông từ Bộ tới các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ 

quan quản lý tại các địa phương. 

- Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi qua mạng còn hạn chế, việc sử dụng văn 

bản giấy vẫn còn khá cao (khoảng 75%/(80-100)% được lưu thông qua thư điện 

tử, văn phòng điện tử). Tỷ lệ văn bản sử dụng chữ ký số còn thấp. Chưa thực 

hiện việc kết nối, liên thông hệ thống thông tin ở Bộ với các địa phương. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng nhất về công nghệ phát triển do 

sử dụng công nghệ và nền tảng khác nhau tại các thời điểm khác nhau dẫn đến 

sự lạc hậu về công nghệ xây dựng các Phần mềm, CSDL và Cổng/Trang Thông 

tin điện tử điều này đã tạo ra những lỗ hổng về mặt an toàn thông tin. 

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

- Người đứng đầu các đơn vị chưa quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện các 

chính sách, văn bản pháp lý, các kế hoạch hàng năm về lĩnh vực công nghệ 

thông tin chưa sát sao, còn chậm và thiếu quyết liệt. 

- Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin ở nhiều cấp, 

nhất là người đứng đầu chưa thực sự đầy đủ và việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ 

chức thực hiện các chính sách, văn bản pháp lý, các kế hoạch hàng năm, 5 năm 

về lĩnh vực công nghệ thông tin chưa sát sao, còn chậm và thiếu quyết liệt. 

- Công tác đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về công nghệ thông tin cho 

đội ngũ chuyên trách, cán bộ công chức, viên chức chưa được quan tâm đúng 

mức; thiếu cán bộ công nghệ thông tin tại đơn vị chuyên trách công nghệ thông 

tin và các đơn vị thuộc Bộ. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

TRONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 

1. Những kết quả tích cực đã đạt được 

Cải cách hành chính được đặt ra như một đòi hỏi khách quan của thực tế để 

tạo tiền đề và thúc đẩy cải cách kinh tế. Mục tiêu mà cải cách hành chính đạt tới 

chính là xây dựng một nền hành chính trong sạch và có đủ năng lực, sử dụng 

đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu quả công việc của 
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Nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực 

đời sống nhân dân.  

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Chương trình cải cách hành chính 

giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu cải cách hành chính rõ ràng, xác định được 

khâu đột phá của cải cách hành chính trong từng giai đoạn. Kết quả cải cách 

hành chính Bộ Nông nghiệp và PTNT trong 10 năm qua được thể hiện khá toàn 

diện trên cả 6 nội dung, tạo sự chuyển biến nhất định trong quản lý, điều hành 

của Bộ. Về cơ bản, cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đạt 

được những thành tựu đáng chú ý, đó là: 

- Cải cách thể chế: Hệ thống khung pháp lý ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng 

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật của ngành. Các Luật và các 

văn bản quy định chi tiết được ban hành đã thể chế đầy đủ quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, điều chỉnh 

những bất cập của thực tiễn, ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật về nông 

nghiệp nghiệp nói riêng và hệ thống pháp luật của quốc gia nói chung. Quy trình 

soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được đổi mới để nâng cao trách nhiệm 

của tập thể, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chất 

lượng văn bản ngày càng nâng cao, tình trạng nợ văn bản hoặc ban hành văn bản 

ngoài kế hoạch đã giảm đáng kể, đặc biệt đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban 

hành của Bộ trưởng.  

 - Cải cách thủ tục hành chính: Hệ thống thủ tục hành chính lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn ngày càng được tinh gọn, đơn giản hóa, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn, chỉ đạo của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí 

cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên 

ngành đã được cắt giảm, đơn giản hóa. Đồng thời, việc triển khai cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và triển khai cơ chế một cửa quốc gia của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đã tạo sự công khai, minh bạch, hướng tới người dân, 

doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sự giám sát của xã hội, cải thiện chất lượng và 

hiệu quả hoạt động. 

- Cải cách tổ chức bộ máy: Tổ chức bộ máy quản lý của Bộ tiếp tục được 

kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu 

quả, phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, từng bước khắc phục tình trạng chồng 

chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn 

vị. Hệ thống quản lý nhà nước ngành tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với đặc 

điểm, tình hình và điều kiện từng địa phương. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức các 

đơn vị thuộc Bộ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-

NQ/TW trong 2 năm vừa qua bước đầu đã có kết quả nhất định. 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 

Thực hiện Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ đã tạo ra nhận thức 

đúng đắn, sâu sắc, thống nhất và cách làm phù hợp với thực tiễn quản lý; thể 

hiện quyết tâm cao từ Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ đến Thủ trưởng, cấp ủy các đơn 
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vị và toàn thể đội ngũ công chức triển khai các giải pháp của Bộ nhằm nâng cao 

chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức. Công tác tuyển dụng, 

quản lý, sử dụng công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được 

thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước. Bộ Nông nghiệp và PTNT 

luôn quan tâm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, 

có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ.  

- Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực góp phần tăng cường 

kỷ luật tài chính, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách. Việc 

phân cấp trong quản lý tài chính đã giúp tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

cho các đơn vị; bước đầu thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự 

nghiệp; việc giám sát chi tiêu bằng quy chế chi tiêu nội bộ đã có nhiều chuyển 

biến tích cực, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, 

góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng tính minh bạch trong thực 

hiện ngân sách.  

- Hiện đại hóa hành chính: Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính 

phủ điện tử của Bộ gắn với cải cách hành chính đã phát huy tích cực, giảm 

lượng hồ sơ giấy, phòng ngừa tiêu cực, giảm chi phí, thời gian cho người dân, 

doanh nghiệp và cả cơ quan Nhà nước. Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ của Bộ 

đều triển khai kết nối, liên thông văn bản điện tử bảo đảm tiến độ, góp phần cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi người dân, doanh 

nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

Những kết quả nói trên được minh chứng bằng việc cải thiện rõ rệt Chỉ số 

cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ thứ 13 (năm 

2016) lên vị trí thứ 7 (năm 2017), và giữ vị trí thứ 4 trong 2 năm liên tiếp được 

đánh giá gần đây (năm 2018 và 2019). 

2. Những tồn tại, hạn chế 

Những thành công trong giai đoạn 2011-2020 trong cải cách hành chính 

của Bộ là rất quan trọng. Những kết quả đó sẽ tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn cho 

các hoạt động cải cách tiếp theo. Tuy nhiên, nhìn chung, cải cách hành chính 

vẫn chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của 

ngành. Các kết quả cải cách hành chính của Bộ còn khiêm tốn, tiến trình cải 

cách hành chính diễn ra chậm và chưa đồng bộ. Mặc dù các chủ trương và yêu 

cầu cải cách đã rõ ràng, chỉ đạo kiên quyết, tuy nhiên, một số việc triển khai gặp 

nhiều vướng mắc do văn bản quy định chưa được điều chỉnh kịp thời.  

- Về thể chế: một số văn bản ban hành chưa thống nhất, chưa đáp ứng kịp 

thời yêu cầu thực tiễn; văn bản ban hành nhiều nhưng thiếu bao quát, mới chỉ 

giải quyết tình thế, giải quyết từng vấn đề cụ thể, nội dung còn chồng chéo, mâu 

thuẫn, thiếu chặt chẽ, không ổn định. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực 

sự thông thoáng, minh bạch. Giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và 

thực thi chính sách pháp luật còn thấp. 
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- Về thủ tục hành chính: mặc dù số lượng thủ tục hành chính có giảm, tuy 

nhiên, mới chỉ cải cách được một số thủ tục hành chính đơn giản. Một số thủ tục 

hành chính nội dung còn rườm rà, phức tạp, chậm được sửa đổi; sự phối hợp 

giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chưa tốt, gây ảnh hưởng đến 

người dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính.  

- Về bộ máy hành chính: việc giảm đầu mối ở một số đơn vị, tuy nhiên, 

trên thực tế việc sắp xếp lại đầu mối tổ chức không đi kèm với việc tinh giản 

biên chế. Cơ cấu tổ chức bộ máy một số đơn vị còn cồng kềnh; việc sắp xếp, 

tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa 

cao; chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của một số cơ quan còn chồng chéo, 

chưa được phân định rõ ràng. Phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, 

các cấp chưa hợp lý, đồng bộ; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải 

trình còn hạn chế. 

- Về đội ngũ công chức, viên chức: nhìn chung trình độ công chức không 

đồng đều, đội ngũ công chức đông người mà hiệu quả thấp, năng suất lao động 

thấp, chưa ổn định, tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa 

cao so với các nước trên thế giới; cơ chế đánh giá chưa thật sự rõ ràng; không sử 

dụng hết tiềm năng công chức. Việc sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, công chức 

chưa đảm bảo khách quan, khoa học, người làm việc tốt chưa được động viên 

khuyến khích kịp thời, ngược lại những người năng lực yếu cũng không sắp xếp 

lại sao cho phù hợp, nên hiệu quả công việc chưa cao. Tinh giản biên chế mới 

tập trung giảm số lượng, chưa thật sự gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Một bộ phận công chức còn thiếu tinh 

thần trách nhiệm, chưa thực sự tận tụy phục vụ nhân dân đúng với tính chất là 

công bộc của nhân dân. 

- Về cải cách tài chính công: thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; tổ chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập còn cồng kềnh, phân tán, chồng chéo, hiệu quả chưa cao; việc chuyển 

giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công thuộc ngành, lĩnh vực nhà 

nước không nhất thiết phải đảm nhiệm còn chậm triển khai; xã hội hóa dịch vụ 

sự nghiệp công chưa đáp ứng yêu cầu. Thực hiện cơ chế khoán, tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm theo các Nghị định của Chính phủ đối với các loại hình tổ chức 

thuộc Bộ chưa thực sự tạo động lực cho đơn vị và cá nhân thực hiện.  

- Triển khai Chính phủ điện tử còn chậm, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu, 

hạ tầng công nghệ thông tin nền tảng phục vụ phát triển chính phủ điện tử còn 

chậm; ứng dụng công nghệ thông tin triển khai chưa hiệu quả; tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến của Bộ còn rất thấp. Trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin của một bộ phận cán bộ công chức còn thấp,.. 

- Nguồn lực và những điều kiện bảo đảm cần thiết cho cải cách hành chính 

còn nhiều hạn chế. Nhận thức về vị trí, vai trò của cải cách hành chính chưa 

tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Cải cách hành chính đồng bộ trên cả 

6 nội dung là yêu cầu khách quan. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hiện tượng 

không đồng bộ giữa các nội dung trong cải cách hành chính vẫn còn những tồn 
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tại. Cải cách hành chính đã quyết liệt đổi mới thể chế, thủ tục hành chính, hiện 

đại hóa nền hành chính, nhưng chậm chuyển biến về bộ máy và con người, mà 

đây là yếu tố then chốt quyết định thành công của công cuộc cải cách. Chính sự 

không đồng bộ này đã là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến trình cải 

cách hành chính trong thời gian qua. 

3. Bài học kinh nghiệm 

a) Sự quyết tâm của Lãnh đạo: Điều kiện quan trọng đảm bảo sự thành 

công của cải cách hành chính là quyết tâm chính trị và trách nhiệm của người 

đứng đầu và huy động được sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp. 

b) Phải có một chiến lược cải cách hành chính lâu dài và một lộ trình hợp 

lý. Cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ trên tất cả các yếu tố cấu 

thành cơ bản của nền hành chính quốc gia đều đòi hỏi phải cải cách, thay đổi, đó 

là: cải cách thể chế và thủ tục hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ 

quan hành chính và xây dựng đội ngũ công chức nhà nước vững mạnh, cải cách 

tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính phủ điện tử. 

Chính vì vậy, phải có một lộ trình từng bước với các mục tiêu cụ thể. 

c) Cải cách hành chính theo từng bước vững chắc, phải xác định từng bước 

đi rõ ràng, cụ thể, chắc chắn, phù hợp cho từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, 

từng địa phương. Đồng thời, cần xác định các trọng tâm ưu tiên, những khâu đột 

phá cần làm trước theo một kế hoạch và chiến lược lâu dài. 

d) Về tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính: Nâng cao 

vai trò của cơ quan tham mưu trong công tác điều phối chung, tổng hợp, đôn đốc 

và theo dõi việc thực hiện chương trình cải cách hành chính; coi trọng việc bố trí 

cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện cải cách hành chính đủ năng lực để 

nắm bắt những vấn đề bức xúc nảy sinh của nền hành chính. 

e) Phải đảm bảo các nguồn lực đủ mạnh để có thể tự chủ động tiến hành 

các hoạt động cải cách hành chính, đặc biệt là nguồn lực tài chính và con người. 

Huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong nước và các dự án quốc tế hỗ trợ 

cho việc thực hiện các mục tiêu, nội dung trọng điểm cải cách hành chính; sử 

dụng tập trung, có hiệu quả các nguồn lực tài chính này. 

g) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xã hội hoá, thu hút sự tham gia của 

đông đảo tổ chức xã hội, mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin đại 

chúng, đặc biệt trong việc tuyên truyền và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra, 

tạo động lực cho cải cách hành chính. 

h) Thường xuyên tiến hành công tác sơ kết, tổng kết, kiểm điểm sự chỉ đạo 

điều hành, nhân rộng các yếu tố tích cực, điển hình tiên tiến, khắc phục tiến tới 

loại bỏ những hạn chế, tiêu cực, thực hiện khen thưởng, kỷ luật kịp thời, thoả 

đáng, đúng đối tượng. 
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Phần thứ hai 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

Tiếp tục thực hiện mục tiêu của cải cách hành chính là xây dựng một nền 

hành chính phát triển, xây dựng nhà nước kiến tạo, hành động, phát triển, liêm 

chính, hướng về phục vụ nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội.  

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, pháp luật đồng bộ, 

hiện đại, minh bạch và hội nhập.  

- Cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, kiên quyết bãi bỏ các quy định rào 

cản cho sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo cạnh 

tranh bình đẳng, lành mạnh, minh bạch. 

- Tập trung cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu 

quả; lấy kết quả phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm 

tiêu chí đánh giá. Đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng 

cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phân định rõ chức 

năng, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước trong hệ 

thống hành chính theo chiều dọc và chiều ngang (Chính phủ, Bộ ngành và địa 

phương). 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, sáng tạo, 

có tư cách đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu 

của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.  

- Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, thiết kế đồng bộ, thực hiện 

chuyển đổi số một cách toàn diện 

2. Yêu cầu 

- Cải cách hành chính nhà nước phải xuất phát từ mục tiêu phát triển kinh 

tế, xã hội của đất nước và phù hợp với cải cách nền kinh tế. 

- Cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, không thể tách rời với 

đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 

đối với xây dựng và quản lý nhà nước; đồng bộ giữa trung ương và địa phương, 

và làm rõ mối liên hệ tác động qua lại giữa các lĩnh vực cải cách để triển khai 

cải cách hành chính có hiệu quả. 

- Việc lựa chọn mục tiêu, phương hướng, giải pháp cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính luôn phải dựa trên quan điểm hiệu lực và hiệu quả, không chỉ có 

hiệu quả trước mắt, trực tiếp mà pahir có hiệu quả lâu dài, gián tiếp. Việc lựa 

chọn các phương án khi sắp xếp, điều chỉnh các tổ chức cũ hoặc lập các tổ chức 

mới, nói cách khác là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đều phải nhằm tới 

hiệu lực và hiệu quả. 
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- Tập trung hoàn thiện bộ máy nhà nước nói chung và nền hành chính quốc 

gia nói riêng để có thể sử dụng hiệu quả những thành tựu khoa học và công nghệ 

vào quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho khoa học công nghệ phát triển. 

II. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 

2021-2030 

1. Về cải cách thể chế 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật đảm bảo 

đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, hiện đại, hội nhập, phù hợp 

với pháp luật quốc tế, tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát 

triển bền vững. 

- Tiếp tục hướng vào việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các 

quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn, gây khó 

khăn, kìm hãm sự phát triển, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh 

bạch và khả thi của hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, 

áp dụng, thi hành pháp luật. 

- Cải cách thể chếhướng mạnh vào đảm bảo cuộc sống, quyền lợi của nhân 

dân, tạo khung cơ chế chính sách, tháo gỡ, giải phóng nội lực trong nước, khai 

thác nguồn lực quốc tế và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhân dân. 

- Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, huy động tối đa đội ngũ cán bộ, 

chuyên gia giỏi ở các cơ quan nghiên cứu, tham mưu và quản lý vĩ mô vào công 

tác hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để nâng cao năng lực, 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực mới cho phát triển nông 

nghiệp, hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; rà 

soát, đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tín dụng, đảm bảo đúng pháp luật và hài 

hòa lợi ích lâu dài giữa doanh nghiệp, người nông dân. 

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lỹ thuật ngành: Rà 

soát, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu; sửa đổi các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã có nhưng chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất.  

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật, thể chế và các chính 

sách phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống 

pháp luật. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật.  

2. Về thủ tục hành chính 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo nguyên tắc công khai, khoa học, 

và triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, tạo sự kiểm soát, giám sát của nhân 

dân đối với các cơ quan hành chính. 

- Chuẩn hóa thủ tục hành chính, đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành và 

trong từng lĩnh vực chuyên ngành; nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong 
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tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ. Thông qua rà soát thủ tục hành chínhđể góp 

phần hoàn thiện thể chế. 

- Điện tử hóa các quy trình thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải 

quyết thủ tục hành chính; đổi mới thái độ phục vụ của công chức; đảm bảo 

100% dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp ở mức độ 3, 4 và tích hợp vào 

Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành triển khai kết nối 100% thủ tục hành 

chính có liên quan đến xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên Cơ 

chế một cửa quốc gia. 

- Cải cách thủ tục giữa các đơn vị thuộc Bộ và trong nội bộ từng đơn vị 

thuộc Bộ. Tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp; giảm mạnh các 

thủ tục hành chính hiện hành; công khai các chuẩn mực, quy định hành chính. 

3. Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Xây dựng một Chính phủ nhỏ nhưng mạnh. Hướng đổi mới là Chính phủ 

tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, thể chế và chính sách vĩ mô; 

phân cấp cho các Bộ, ngành và các tỉnh những công việc thuộc phạm vi tổ chức 

thực hiện và những điều kiện thực hiện. 

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh 

giản, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số 

lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của cả hệ 

thống hành chính nhà nước và của các cơ quan từ trung ương đến địa phương để 

khắc phục sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp giữa các cơ quan, tổ chức. 

- Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và ủy quyền, bảo 

đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời, phát huy tính 

chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn 

với cơ chế kiểm soát quyền lực. 

- Đẩy mạnh tinh giản biên chế, cải cách quản lý biên chế theo vị trí việc 

làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. 

- Đổi mới cách làm việc, quy chế vận hành của bộ máy Chính phủ và cơ 

quan hành chính các cấp, đề cao chế độ trách nhiệm đối với mỗi cấp, mỗi cơ 

quan và người lãnh đạo để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. 

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

- Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm, cơ cấu 

lại công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tính chuyên nghiệp 

cao, có năng lực sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân. 

- Đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân tài trong quản lý 

nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

- Thực hiện thực chất đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính. 
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- Quy định chế độ đào tạo, tuyển dụng và sàng lọc công chức; xây dựng đội 

ngũ công chức có chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cao, giác ngộ về chính trị, có 

tinh thần trách nhiệm, công tâm và tận tụy với công việc; thực hiện chương trình 

và nội dung đào tạo thích hợp với thực tế, nâng cao phẩm chất, tư cách, tác 

phong và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Hoàn thiện các quy định về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán 

bộ,công chức, viên chức; các quy định về tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ 

công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực; mở rộng thi tuyển cán bộ 

lãnh đạo, quản lý. 

- Rà soát hệ thống thang bảng lương theo tiêu chuẩn và chức danh công 

chức, viên chức trong ngành, tập trung vào việc cải cách chế độ tiền lương cho 

công chức, viên chức. 

- Xây dựng phần mềm chung quản lý công chức, viên chức, thống nhất ứng 

dụng một phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức một cách hiệu 

quả, khoa học áp dụng chung cho các cơ quan Bộ, ngành thực hiện.  

5. Cải cách tài chính công 

- Thực hiện tốt công tác dự toán, sử dụng ngân sách nhà nước, chi ngân 

sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư 

phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư có lựa chọn cho phát triển khoa học và công 

nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng xã hội hóa một số khoản chi ngân sách 

nhà nước. 

- Cải cách tổng thể, đồng bộ chính sách tiền lương theo nguyên tắc phân 

phối theo năng suất lao động; bảo đảm tương quan hợp lý; trả lương theo vị trí 

việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. 

- Quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Hoàn thiện hệ thống 

các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng 

lực tử chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

- Đẩy mạnh việc chuyển giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Mở rộng quyền chủ động của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng kinh 

phí ngân sách bằng việc chuyển quản lý đầu vào về biên chế và kinh phí đối với 

bộ máy hành chính nhà nước sang quản lý sản phẩm đầu ra để khuyến khích các 

đơn vị sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí được giao trên cơ sở bố trí lại lao 

động và nâng cao chất lượng công việc. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công. 

- Thực hiện thống nhất cơ chế quản lý chung theo tinh thần Nghị quyết của 

Đảng về cải cách tiền lương.  

6. Hiện đại hóa hành chính 

- Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động của Bộ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát 
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triển Chính phủ điện tử của Bộ dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính 

phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý ngành có khả năng kết 

nối từ Bộ, các đơn vị thuộc Bộ đến cơ sở; xây dựng hệ thống thông tin thị 

trường có hiệu quả để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh và hoạch định chính sách 

phát triển ngành nông nghiệp và PTNT. 

- Triển khai có hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; quản lý, vận 

hành, khai thác, sử dụng tốt Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa 

điện tử của Bộ, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong quy trình xử lý công 

việc trong nội bộ đơn vị, trong giao dịch với các cơ quan đơn vị khác và trong 

giao dịch với người dân, doanh nghiệp đặc biệt là trong hoạt động phục vụ hành 

chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công. 

- Thực hiện triển khai Trung tâm thông tin cấp xã, hệ thống thông tin 

khuyến nông và thị trường để thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin hai chiều 

giữa người dân, doanh nghiệp và các cấp quản lý hành chính. 

 

Phần thứ ba 

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Chính phủ có một chiến lược cải cách hành chính dài hạn ở tầm 

vĩ mô, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-

2030; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và khâu then chốt trong cải cách 

hành chính giai đoạn tiếp theo, tiến hành cải cách đồng bộ các yếu tố cấu thành 

của nền hành chính nhà nước (thể chế, bộ máy nhà nước, công chức, viên chức 

và tài chính công); triển khai đồng bộ giữa cải cách hành chính với đổi mới hệ 

thống chính trị. 

2. Đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành cải cách hành 

chính nhà nước. Nâng cao hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo cải cách hành chính 

của Chính phủ. Ban chỉ đạo có đủ thẩm quyền để huy động toàn bộ hệ thống vào 

công cuộc cải cách hành chính; chỉ đạo cải cách hành chính đồng bộ, từ việc xây 

dựng, hoàn thiện thể chế để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về 

cải cách hành chính; quyết định những vấn đề quan trọng của cải cách hành 

chínhtrong từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội. 

3. Đề nghị Bộ Nội vụ chỉ đạo kiện toàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương. Đối với cấp Bộ, nên thành lập 

một Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ để tập trung chỉ đạo triển khai đồng 

bộ, thống nhất, xuyên suốt các nội dung cải cách hành chính; có cơ quan chuyên 

trách về cải cách hành chính để đề xuất các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy triển 

khai cải cách hành chính của Bộ và triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính 
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của Bộ theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Ban hành tiêu 

chuẩn các chức danh công chức làm công tác cải cách hành chính để có cơ sở 

trong việc tuyển dụng, bố trí cán bộ. 

4. Đề nghị Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện, ban hành cơ chế trọng dụng và tuyển 

dụng người có tài năng vào bộ máy công vụ; cơ chế kiểm soát quyền lực; cơ chế 

sàng lọc, đánh giá, lựa chọn khách quan để nâng cao chất lượng công chức, viên 

chức; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng, hoàn thiện các văn 

bản quy phạm pháp luật để triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo 

thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa pháp luật của nhà nước với các quy định, 

Nghị quyết của Đảng. 

5. Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương sớm xây 

dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế tài chính, văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ 

để cải cách tài chính công, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị vị nghiệp 

công lập và xã hội hóa dịch vụ công. 

6. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành, địa 

phương có liên quan sớm xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, 

toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; xây dựng 

nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển 

Chính phủ điện tử trên thế giới, bảo đảm việc triển khai đồng bộ cải cách hành 

chính, có tác dụng mở đường, tạo điều kiện và tiền đề cho cải cách kinh tế. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực 

hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030 để Bộ Nội vụ tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị hành chính thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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