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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2020
Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh
về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT
báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2020, như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Về xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính
Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của UBND tỉnh, Sở
Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 14/01/2020
về cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Chỉ đạo các
phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch cải cách hành chính
năm 2020 của đơn vị để tổ chức thực hiện.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị
thuộc Sở tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số
30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/2013/NQCP ngày 13/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP;
Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số
56/KH-UBND ngày 07/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày
26/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020.
2. Kết quả thực hiện
2.1. Cải cách thể chế
Tình hình thực hiện công tác tham mưu, ban hành; tuân thủ trình tự, thủ
tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
Sở ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống
hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; văn bản triển khai thực hiện công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
năm 2020; văn bản triển khai thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của
Nhà nước năm 2020 và văn bản triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật năm 2020.
1

Thực hiện theo dõi công tác xây dựng VBQPPL, cụ thể:
(1) Dự thảo Nghị quyết quy định khu vực nội thành không được phép
chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi vùng
không được phép chăn nuôi.
(2) Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển
nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
(3) Dự thảo Quyết định ban hành Định mức KTKT trong quản lý, khai
khác công trình thủy lợi tỉnh Tuyên Quang.
(4) Quyết định phê duyệt vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên
Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đến nay, các văn bản đang triển khai tham mưu xây dựng theo đúng kế
hoạch đã đề ra.
2.2. Cải cách thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC
năm 2020 (Kế hoạch số 11//KH-SNN ngày 17/02/2020); trình UBND tỉnh ban
hành Danh mục 04 TTHC thay thế thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp; văn bản chỉ đạo
các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm một
cửa điện tử.
Duy trì công tác tự kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các đơn vị
trực thuộc Sở.
Thực hiện niêm yết công khai các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả theo cơ chế “Một cửa”. Thường xuyên cập nhật và đăng tải các TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Trang
thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, giám
sát và thực hiện.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý I/2020:
Đã tiếp nhận giải quyết 735 hồ sơ (trong đó: 596 hồ sơ tiếp nhận qua
DVCTT; 139 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp). Đã giải quyết: 700 hồ sơ (trong đó:
84 hồ sơ giải quyết trước thời hạn; 616 hồ sơ giải quyết đúng thời hạn); 10
hồ sơ trả cho tổ chức, cá nhân; 25 hồ sơ đang giải quyết.
Kết quả thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua
dịch vụ Bưu chính công ích: Phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang thực hiện
trả kết quả giải quyết TTHC cho 23 tổ chức, cá nhân qua dịch vụ Bưu chính
công ích.
2.3. Cải cách tổ chức bộ máy
Hoàn thiện Đề án kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ tại các
phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở.
2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.
Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
năm 2020. Trong quý I/2020, ra quyết định cử 01 công chức đi học lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm dịch viên thực vật; cử 07 công
chức, viên chức đi học Trung cấp lý luận chính trị.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành
chính nhà nước các cấp tới cán bộ, công nhân viên chức lao động của Sở.
2.5. Cải cách tài chính công
Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Nghị định
số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày
07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP;
Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số
141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của
đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;
xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế
quản lý tài sản công, thực hiện giám sát việc sử dụng kinh phí quản lý hành
chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.
Trong quý I/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị thực
hiện công khai tình hình thu, chi tài chính năm 2019 và kế hoạch dự toán giao
ngân sách năm 2020 tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Đẩy mạnh thực
hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
2.6. Hiện đại hóa nền hành chính
Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị sử dụng các phần mềm ứng dụng tại Sở;
tổng hợp danh sách đăng ký, đề nghị cấp phát chứng thư số, hòm thư điện tử
công vụ cho các cá nhân, đơn vị trực thuộc Sở.
Đăng tải các tin, bài viết về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT; cập nhật kịp
thời thông tin cảnh báo, dự báo thời tiết, giảm nhẹ thiên tai, lịch gieo trồng, tình
hình dịch bệnh và các biện pháp phòng trừ đối với cây trồng, vật nuôi và trên
Trang TTĐT của Sở; bổ sung xây dựng baner “Cập nhật thông tin mới về bệnh
viêm đường hô hấp cấp do Virus nCoV” kết nối trực tiếp đến Cổng TTĐT của
Bộ Y tế để kịp thời thông tin tình hình, diễn biến dịch bệnh và các khuyến cáo
mới nhất của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra.
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Trong quý I, đã đăng tải được 116 tin, bài; cập nhật 77 VBQPPL vào
chuyên mục Hệ thống Văn bản trên Trang TTĐT, tổng số lượt truy cập là
447.812 lượt.
2.7. Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính
năm 2020 (Kế hoạch số 12/KH-SNN ngày 07/02/2020 của Sở Nông nghiệp và
PTNT).
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về Chương trình tổng thể cải cách
hành chính giai đoạn 2011- 2020 của tỉnh tại các hội nghị tuyên truyền phổ biến
pháp luật vào ngày 15 hàng tháng của Sở. Quý I/2020, Sở Nông nghiệp và
PTNT không có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về quy định hành
chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” luôn có tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao
trong thực hiện nhiệm vụ; không hách dịch, sách nhiễu; giải quyết công việc cho
tổ chức, cá nhân kịp thời, không để tồn đọng.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý
I/2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (Báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT,TCCB.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn
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Nguyễn Công Hàm
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