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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành  

và cắt giảm điều kiện kinh doanh giai đoạn 2016-2020 

(Số liệu tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến hết ngày 31/3/2020) 
 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ 

Thực hiện Công văn số 2369/VPCP-KSTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành 

chính, kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh giai đoạn 2016-

2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện như 

sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẮT GIẢM 

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

1. Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đầu nhiệm kỳ: 508 

thủ tục (theo Quyết định 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 ban hành danh mục 

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

nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Số lượng thủ tục hành chính cắt giảm, đơn giản hóa: 288 thủ tục (chiếm 

tỷ lệ: 56%, trong đó: cắt giảm 136 thủ tục, đơn giản hóa: 152 thủ tục). 

 (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Báo cáo) 

- Số lượng thủ tục hành chính quy định mới: 47 thủ tục. 

 (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Báo cáo) 

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý tính đến ngày 

31/3/2020: 379 thủ tục. Số lượng thủ tục này được cập nhật trên cơ sở dữ liệu 

quốc gia về thủ tục hành chính theo địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html. 

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý: 46 văn bản. 

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Báo cáo) 

- 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.  

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
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2. Kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 

- Tổng số điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý đầu nhiệm kỳ: 345 

điều kiện.  

- Tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý tính đến 

ngày 31/3/2020: gồm 272 điều kiện (được công bố tại Quyết định số 2673/QĐ-

BNN-PC ngày 08/7/2019 ban hành danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp; danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 

đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa).  

- Số lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa tính đến ngày 

30/6/2019 là 251 điều kiện (chiếm tỷ lệ 72%), trong đó bãi bỏ 115 điều kiện, sửa 

đổi 136 điều kiện (được công bố tại Quyết định 2673/QĐ-BNN-PC ngày 

08/7/2019).  

- Số lượng điều kiện kinh doanh quy định mới là: 49 điều kiện.  

Lĩnh vực thủy sản: 17 điều kiện gồm: (khai thác: 9 điều kiện, nuôi trồng 8 

điều kiện); Lâm nghiệp 07; Trồng trọt 03 điều kiện; Chăn nuôi 22 điều kiện 

(trong đó giống vật nuôi 18 điều kiện, thức ăn chăn nuôi: 04 điều kiện);   

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cắt giảm 

điều kiện kinh doanh: 11 văn bản trong đó có 04 Luật và 07 Nghị định. 

(Chi tiết tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Báo cáo) 

- 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. 

II. KẾT QUẢ CẢI CÁCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

1. Kết quả cắt giảm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành 

- Tổng số sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành đầu nhiệm kỳ: 

2511nhóm sản phẩm hàng hóa, với 7698 dòng hàng. Trong đó, số sản phẩm hàng 

hóa chịu sự kiểm tra của nhiều cơ quan, đơn vị: 14 nhóm sản phẩm, hàng hóa 

(082 nhóm sản phẩm, hàng hóa chịu sự kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nông 

                                           
1 251 nhóm sản phẩm hàng hóa phải KTCN  được tổng hợp như sau: 

+ Hàng hòa thuộc diện kiểm dịch (theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT, Thông tư 26/2016/TT-

BNNPTNT, Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT) là 53 nhóm sản phẩm. 

+ Hàng hóa thuộc diện kiểm tra chất lượng (theo Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT, Thông tư 

50/2012/TT-BNNPTNT Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT(bao gồm cả nhóm mặt hàng là thức ăn thủy sản)) là 

104 nhóm sản phẩm. 

+ Hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm theo Quyết định 4069/QĐ-BNN ngày 14/10/2015 về việc 

công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT là 94 nhóm sản phẩm. 

(Cách tổng hợp chỉ mang tính tương đối vì có một số nhóm mặt hàng vừa thực hiện kiểm dịch, vừa 

KTCL, hoặc vừa Kiểm tra chất lượng vừa KTATTP hoặc cả ba hình thức kiểm tra) 
2
 Nhóm hàng chịu sự kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT với một số Bộ khác: Máy 

kéo dùng trong nông nghiệp; Sữa chế biến và các sản phẩm khác từ sữa (Bơ, phomat, các sản phẩm khác từ sữa 

chế biến...); Nước giải khát; Bột và tinh bột có nguồn gốc thực vật; Thực phẩm dinh dưỡng y học; hoặc Thực 
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nghiệp và PTNT với một số Bộ khác; 063nhóm hàng chịu sự kiểm tra chuyên 

ngành của nhiều đơn vị của Bộ). 

- Số lượng danh mục sản phẩm, hàng hóa được loại bỏ, cắt giảm: 5054 

dòng hàng, chiếm tỷ lệ 65%. 

- Số lượng sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành bổ sung mới: 01 

dòng hàng. 

- Số lượng sản phẩm, hàng hóa đã được tập trung thống nhất một đầu mối 

kiểm tra chuyên ngành: 14 nhóm sản phẩm, hàng hóa. Cụ thể: 

(i) Đối với hàng hóa chịu sự kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT với Bộ khác thực hiện thống nhất một đầu mối theo Công văn số 

9910/BNN-PC ngày 29/11/2017 và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ4.   

(ii) Đối với hàng hóa chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều đơn vị của 

Bộ: Bộ đã có Quyết định số 3346/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/8/2018 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 và ban 

hành các Thông tư để thống nhất một đầu mối thực hiện kiểm tra đối với những 

mặt hàng còn chồng chéo trên như: Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 

29/10/2018 ban hành bảng mã HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thông tư số 34/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 

20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 

                                                                                                                                    
phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt; Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Dụng 

cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Dược liệu. 
3 06 nhóm hàng khi nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra của 02 đơn vị trong Bộ, bao gồm: (i) Thức ăn 

chăn nuôi gia súc, gia cầm có nguồn gốc động vật; (ii) Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm có nguồn gốc 

thực vật; (iii) Thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật; (iv) Thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật; (v) Giống 

thủy sản; (vi) Kén tằm, côn trùng. 
4
 (i) Máy kéo dùng trong nông nghiệp, thống nhất giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc kiểm tra; 

(ii) Một số nguyên liệu sản xuất nước giải khát: Giao Bộ Công Thương rà soát, cắt giảm sản phẩm, hàng hóa 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch để thống nhất một đầu mối là 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra chuyên ngành; (iii) Sữa chế biến và sản phẩm chế 

biến từ sữa: Giao Bộ Công Thương chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với sữa chế biến và sản phẩm 

chế biến từ sữa theo hướng chỉ định các cơ quan thú y vùng, cơ quan kiểm dịch động vật vùng có đủ điều kiện, 

năng lực thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này. Cơ quan được chỉ định thực hiện đồng 

thời việc kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch theo quy định; (iv) Bột, tinh bột có nguồn gốc từ thực vật: 

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu đối với 

bột, tinh bột. Bộ Công Thương rà soát, cắt giảm các mặt hàng này trong danh mục các mặt hàng phải thực hiện 

kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ; (v) Chất hỗ trợ chế biến Casein: Giao Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn rà soát, loại bỏ các sản phẩm, hàng hóa là chất hỗ trợ chế biến Casein ra khỏi danh mục 

hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ; (vi) Dược liệu: Giao Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kiểm tra 

chuyên ngành đối với các mặt hàng dược liệu phải kiểm dịch. 
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điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật trên cạn, Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

thủy sản...  

- Tổng số sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản 

lý tính đến ngày 31/3/2020: 1768 dòng hàng (được quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT).  

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cắt giảm: 18 

văn bản.  

(Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo Báo cáo) 

2. Các biện pháp/phương thức đã áp dụng để cải cách kiểm tra chuyên 

ngành 

- Một là, thực hiện thay đổi cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền 

kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn với áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá 

mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân. 

+ Đối với nhóm sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm:  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP. Cụ thể: đã thay đổi cơ bản phương thức kiểm tra lô 

hàng khi nhập khẩu, đó là giảm tối đa số lô sản phẩm phải kiểm nghiệm. Theo 

đó, cơ quan hải quan chỉ kiểm tra hồ sơ, trừ trường hợp có cảnh báo và trường 

hợp sản phẩm ra thị trường mà phát hiện sai phạm thì sẽ áp dụng phương thức 

kiểm soát chặt. Việc chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang phương thức 

kiểm tra thông thường áp dụng sau 03 (ba) lần kiểm tra chặt đạt yêu cầu thực 

phẩm nhập khẩu hoặc khi có văn bản thông báo ngừng kiểm tra chặt. Phương 

thức kiểm tra giảm là kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu 

trong vòng 01 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên. Như vậy, việc 

kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu đã khắc phục những tồn tại, tạo điều kiện 

thông thoáng cho doanh nghiệp. 

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT để bãi bỏ 04 thông 

tư của Bộ quy định về an toàn thực phẩm, gồm: Thông tư số 25/2010/TT-

BNNPTNT ngày 8/4/2010 hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu; Thông tư  số 75/2011/TT-

BNNPTNT ngày 31/10/2011 hướng dẫn xác nhận nội dung quảng cáo thực 

phẩm; Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 hướng dẫn việc kiểm 

tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập 

khẩu; Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 sửa đổi, bổ sung một 
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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. 

+ Đối với nhóm sản phẩm hàng hóa phải thực hiện kiểm dịch 

Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ sửa đổi 02 Thông tư (Thông tư số 

25/2016/TT-BNNPTNT; Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT) để thay đổi 

phương thức kiểm tra đối với hàng hóa phải thực hiện kiểm dịch như sau: 

(i) Thực hiện đơn giản hóa thủ tục thực hiện kiểm dịch: Tổ chức, cá nhân 

đăng ký khai báo kiểm dịch chỉ cần gửi hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc 

gia, Cục Thú y sẽ giao các đơn vị thuộc Cục thực hiện và trả lời kết quả cho tổ 

chức, cá nhân. 

(ii) Đối với sản phẩm động vật trên cạn: Giảm tần suất lấy mẫu kiểm dịch 

đối với sản phẩm động vật chế biến sâu có nguy cơ thấp từ 100% xuống còn 

20%; giảm tần suất lấy mẫu kiểm tra đối với sản phẩm động vật nhập khẩu để 

gia công, chế biến xuất khẩu; doanh nghiệp được đưa hàng về kho bảo quản trừ 

các sản phẩm đông lạnh, sản phẩm động vật phải kiểm tra ADN loài nhai lại; bãi 

bỏ 4 nhóm sản phẩm không thực hiện kiểm dịch là các sản phẩm nghiên cứu, 

sản xuất vắc xin và chế phẩm sinh học: Huyết thanh của ngựa, bò, cừu; các sản 

phẩm làm dược liệu: Ngô công (rết), Thuyền thoái (xác ve sầu lột), Toàn yết (bọ 

cạp), A Giao (keo da lừa), huyết hươu khô, nhung hươu khô; kén tằm; Sản phẩm 

đã xử lý sâu để gia công hàng may mặc thành phẩm: miếng da lông thú, lông gà, 

lông vịt, lông lợn; không thực hiện kiểm dịch đối với các sản phẩm miếng da 

lông thú, lông vũ, dược liệu... qua đó đã giảm gần 20% danh mục động vật, sản 

phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch. 

(iii) Đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản: Loại bỏ sản phẩm 

thủy sản đã chế biến chín, đóng bao bì kín, có nhãn mác theo quy định và sử 

dụng để ăn ngay ra khỏi Danh mục sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải 

kiểm dịch; Thực hiện giảm tần suất lấy mẫu đối với sản phẩm động vật thủy sản 

có nguy cơ cao (sản phẩm ở dạng sơ chế, tươi sống, đông lạnh, ướp lạnh): Lấy 

mẫu của 03 (ba) lô hàng liên tiếp để kiểm tra, xét nghiệm, nếu kết quả kiểm tra, 

xét nghiệm của 3 lô liên tiếp đạt yêu cầu thì cứ 5 lô hàng tiếp theo chỉ lấy mẫu 1 

lô ngẫu nhiên để kiểm tra, xét nghiệm. Đối với sản phẩm động vật thủy sản có 

nguy cơ thấp (đã qua chế biến): 05 lô lấy mẫu 1 lô ngẫu nhiên để kiểm tra, xét 

nghiệm. Giảm chỉ tiêu kiểm tra, xét nghiệm: đối với nhóm sản phẩm thủy sản 

tươi sống/đông lạnh/ướp lạnh: cắt giảm 2 chỉ tiêu kiểm tra; đối với nhóm sản 

phẩm thủy sản sơ chế: cắt giảm 3 chỉ tiêu kiểm tra; đối với nhóm sản phẩm thủy 

sản chế biến: cắt giảm 4 chỉ tiêu kiểm tra. Cho phép doanh nghiệp đưa hàng về 

kho bảo quản trong thời gian chờ kết quả kiểm dịch đối với sản phẩm không  

phải là hàng đông lạnh nhập khẩu để tiêu thụ trong nước. 

+ Đối với nhóm hàng hóa phải thực hiện kiểm tra chất lượng 
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(i) Đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đã thực hiện miễn, giảm kiểm tra 

chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 

39/2017/NĐ-CP ngày 04/4//2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, 

thủy sản, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, đơn giản hóa thủ tục hành chính kiểm tra 

xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Việc miễn, giảm kiểm tra đã 

khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu các nguồn thức ăn chăn nuôi tốt vào 

Việt Nam. Bên cạnh đó, áp dụng hình thức miễn, giảm tần suất kiểm tra chất 

lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đối với các sản phẩm qua nhiều lần kiểm tra 

liên tục đều đạt kết quả tốt, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí cho các doanh 

nghiệp nhập khẩu. Mặt khác, trong xu thế hội nhập quốc tế, Bộ đã chỉ đạo các 

đơn vị tăng cường hợp tác giữa các nước có trao đổi hàng hóa về thức ăn chăn 

nuôi với Việt Nam hoặc các tổ chức chứng nhận quốc tế với Việt Nam để thừa 

nhận hệ thống giám sát chất lượng thức ăn chăn nuôi của nhau, từ đó áp dụng 

hình thức kiểm tra giảm đối với thức ăn chăn nuôi (giảm việc kiểm tra 2 lần đối 

với các lô hàng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu). 

(ii) Đối với thuốc thú y: Thực hiện kiểm tra chất lượng thông qua xem xét 

hoạt động công bố hợp quy của nhà nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 

9/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

(iii) Đối với phân bón, thuốc BVTV nhập khẩu: Các lô hàng phân bón và 

thuốc BVTV nhập khẩu được phép đưa về kho bảo quản chờ kết quả kiểm tra 

chất lượng. Với quy định này, hoàn toàn thuận lợi, không gây ách tắc, cản trở 

đến hoạt động nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân. 

 (iv) Đối với giống thủy sản: bỏ, không kiểm tra chất lượng hàng hóa trước 

thông quan. 

(v) Thực hiện rà soát, đề xuất thay đổi cách thức kiểm tra chất lượng hàng 

hóa nhóm 2 nhập khẩu thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của 

người nhập khẩu theo 03 biện pháp (kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, 

cá nhân; Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám 

định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật; Kết quả 

chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ 

định theo quy đinh của pháp luật.) quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  

- Hai là, 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. 
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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, cụ thể như sau: 

+ Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 

Bộ tiếp tục cung cấp dịch vụ tại Cổng dịch vụ công trực tuyến đã khai 

trương ngày 15/3/2017 theo địa chỉ: https://dvc.mard.gov.vn; thực hiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 30 TTHC.  

+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia:  

Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thí điểm cơ chế Hải quan một cửa 

quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hoạt động ổn định. Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đăng ký triển khai 33 TTHC thực hiện Cơ chế một cửa quốc 

gia, một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 1244/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ); đến nay đã hoàn thành việc kết nối và triển khai thực 

hiện 17 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia. Tổng số hồ sơ TTHC 

đã tiếp nhận, xử lý, trả kết quả qua Cổng một cửa quốc gia đến 31/12/2019 là 

859.821 hồ sơ; đã xử lý, giải quyết cấp phép/giấy chứng nhận điện tử 777.553 

hồ sơ, tiếp tục xử lý 82.268 hồ sơ. 

 Các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn qua mạng điện tử 

toàn quốc đối với các thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ 

sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; 

tích hợp trên Cổng dịch vụ quốc gia. Các đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp chặt chẽ 

với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan), các bộ ngành liên quan triển khai 

Cơ chế một cửa quốc gia đối với các cảng biển, cảng hàng không theo hướng 

dẫn, quy định của Ủy ban chỉ đạo theo Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 

04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Với sự cố gắng rất lớn của các cơ quan chuyên ngành, thời gian làm thủ 

tục qua biên giới đã giảm đáng kể, ví dụ đối với hoạt động kiểm dịch thực vật đã 

rút ngắn thời gian từ khi lấy mẫu đến khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch xuống 

còn 4 giờ đối với cửa khẩu đường bộ và đường không, 10 giờ đối với cảng biển. 

- Ba là, 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 1007 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. 

3. Việc cắt giảm mặt hàng kiểm tra chuyên ngành, thống nhất một đơn vị 

thuộc Bộ kiểm tra một mặt hàng ước tính đã tiết kiệm được 1.291 tỷ đồng/năm 

https://dvc.mard.gov.vn/
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tương đương 1.800.403 ngày công/năm. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiện đại hóa 

nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính liên 

quan tới kiểm tra chuyên ngành. 

2. Đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn 

tính chi phí cắt giảm, đơn giảm hóa điều kiện kinh doanh và chi phí tiết kiệm 

được trong việc cải cách kiểm tra chuyên ngành và tổ chức tập huấn thực hiện 

để các Bộ, đơn vị thống nhất triển khai thực hiện.  

3. Đề nghi ̣Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên 

cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật An toàn thực phẩm để triển khai thực hiện Nghị quyết số 

99/NQ-CP, theo đó Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện kiểm tra chuyên ngành 

khi nhập khẩu đối với mặt hàng bột, tinh bột có nguồn gốc thực vật. Bộ Công 

Thương rà soát, cắt giảm các mặt hàng này trong danh mục các mặt hàng phải 

thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.  

4. Đề nghị Bô ̣ Tài chính (Tổng cục Hải quan) nâng cấp các phần mềm 

TTHC đa ̃thưc̣ hiêṇ Cơ chế môṭ cửa quốc gia đã xây dựng ở giai đoạn I, nhất là 

việc xây dưṇg chức năng thanh toán điêṇ tử tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân 

thực hiện nộp phí, lệ phí bằng phương thức điện tử./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Tổng cục: Thủy lợi; Thủy sản; Lâm nghiệp; 

- Các Cục: Trồng trọt; Chăn nuôi; Bảo vệ thực 

vật; Thú y; Kinh tế hợp tác và PTNT; Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và Thủy sản;  

- Các Vụ: Tổ chức cán bộ; Khoa học công nghệ 

và MT; 

- Văn phòng Bộ; 

- Lưu: VT, PC. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
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