
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:              /QĐ-BNN-TCCB 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 

         BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ 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;  

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính;     

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 Quy định về chế 

độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-

2021; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận 

văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc 

gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng 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 năm 2020; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Chánh Văn phòng Bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo từ 

nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị và nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các Quyết định hết hiệu 

lực thi hành từ ngày ban hành Quyết định này gồm: 

1. Quyết định số 5113/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/12/2019 ban hành Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

2. Quyết định số 253/QĐ-BNN-PC ngày 21/01/2020 Ban hành Kế hoạch 

công tác pháp chế của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2020. 

3. Quyết định số 534/QĐ-BNN-PC ngày 24/02/2020 Ban hành Kế hoạch 

thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

4. Quyết định số 4779/QĐ-BNN-PC ngày 13/12/2019 ban hành Kế hoạch 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ năm 2020. 

5. Quyết định số 88/QĐ-BNN-PC ngày 06/01/2020 ban hành Kế hoạch 

hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính phủ. 

6. Quyết định số 4965/QĐ-BNN-VP ngày 24/12/2019 ban hành Kế hoạch 

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
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7. Quyết định số 404/QĐ-BNN-VP ngày 13/02/2020 Ban hành Kế hoạch 

kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

8. Quyết định số 3616/QĐ-BNN-VP ngày 14/9/2018 ban hành Kế hoạch 

của Bộ thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

9. Quyết định số 1061/QĐ-BNN-VP ngày 29/3/2019 ban hành Kế hoạch 

của Bộ thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 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. 

10. Quyết định số 3800/QĐ-BNN-VP ngày 28/9/2018 ban hành Kế hoạch 

của Bộ thực hiện thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa 

quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 

2020. 

11. Quyết định só 2005/QĐ-BNN-VP ngày 31/5/2019 ban hành Kế hoạch 

của Bộ thực hiện thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

12. Quyết định số 3598/QĐ-BNN-VP ngày 13/9/2018 ban Kế hoạch của Bộ 

thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước. 

13. Quyết định số 1742/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/5/2019 ban hành Kế 

hoạch của Bộ triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính 

phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 3.  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để p/h); 

- Bộ Tư pháp (để p/h); 

- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
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