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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 741/SNV-CCHC và TCBC ngày 13 tháng 4 năm 2022 

của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn chế độ báo cáo Cải cách hành chính định kỳ. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-

SNN ngày 10/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022 với nội dung trọng tâm: 

Về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, công tác chỉ 

đạo điều hành và kiểm tra. Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch: Kế hoạch CCHC 

của Sở đã được triển khai, quán triệt, phổ biến tới các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

và được các công chức thực hiện nghiêm túc. Đến nay Sở đã triển khai hoàn thành 

các nội dung theo đúng tiến độ trong kế hoạch đã đề ra. 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 

Kế hoạch số 29/KH-SNN ngày 10/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022; Kế 

hoạch số 85/KH-SNN ngày 17/01/2022 kế hoạch thông tin, tuyên truyền về CCHC 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 219/KH-SNN ngày 15/02/2022 

tuyên truyền CCHC năm 2022; Kế hoạch 94/KH-SNN ngày 18/01/2022 kiểm soát 

TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử năm 2022. 

- Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát cập nhật, sửa 

đổi bổ sung TTHC, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC theo thẩm 

quyền giải quyết của ngành nông nghiệp; ban hành một số văn bản về việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, chữ ký số đối với các văn bản điện tử và 

công tác văn thư. 

2. Công tác kiểm tra CCHC 

- Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2022 về cải cách hành chính, Sở đã ban hành 

Kế hoạch số 384/KH-SNN ngày 14 tháng 3 năm 2022 về kiểm tra việc thực hiện 

kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công vụ của ngành nông nghiệp.  

- Kết quả thực hiện: Sở đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-SNN ngày 02 

tháng 8 năm 2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính năm 2022; Đoàn kiểm tra đã ban hành thông báo, đề cương về 

thời gian, địa điểm kiểm tra công tác CCHC và việc thực hiện kỷ luật kỷ cương 
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hành chính tại 02 đơn vị trực thuộc (Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm 

lâm) vào ngày 16 tháng 9 năm 2022. Đoàn kiểm tra đã gửi thông báo kết quả kiểm 

tra tới 02 đơn vị, đoàn kiểm tra cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những 

kết quả đạt được trong công cải cách hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, 

hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác cải cách hành và kỷ luật luật kỷ 

cương hành chính năm 2022. 

 3. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC 

Việc tuyên truyền triển khai công tác CCHC của Sở được thông qua các cuộc 

họp giao ban hàng tháng của cơ quan và hội nghị triển khai quán triệt học tập các 

văn bản quy phạm pháp luật của ngành, đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị triển 

khai thực hiện lồng ghép với các công việc chuyên môn đảm bảo hiệu quả, chất 

lượng; đăng thông tin điện tử; gửi qua hệ thống quản lý văn bản; hệ điều hành đến 

các đơn vị và hiện đang triển khai thực hiện.  

Hoạt động Cổng thông tin điện tử Sở ngày càng có nhiều thông tin phong 

phú, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và 

phục vụ người dân, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin 

hoạt của ngành, trong đó các quyết định, quy định, quy trình và TTHC trên các 

lĩnh vực hoạt động của Sở, được duy trì hoạt động thường xuyên và luôn cập nhật 

thông tin mới. 

 4. Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

- Để thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai tới toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động các văn bản như Nghị Quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 

của Chính phủ về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP, 

ngày 10/01/2022 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 2022; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Quyết 

định số 2515/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. 

- Trên cơ sở các Văn bản giao chỉ tiêu thực hiện hiện phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 của Trung ương, của HĐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã ban hành các Kế hoạch số 216/KH-SNN về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; 

Phương án sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022, Chương trình công tác năm 

2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT số 397/CTr-SNN ngày 15/3/2022 và Kế hoạch 

1783/KH-SNN ngày 23/8/2022 thực hiện kịch bản tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp 6 tháng cuối năm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể năm 2022 như sau: 

+ Chỉ đạo các địa phương quan tâm chăm sóc, thu hoạch cây trồng năm 

2022 đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao; Rà soát, 

dự báo tình hình sâu bệnh trong thời gian sắp tới để kịp thời có phương án đối phó, 
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loại trừ. Rà soát diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu 

quả để chuyển đổi sang cây trồng khác cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn. 

+ Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho 

đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi địa bàn tỉnh, chỉ đạo phát triển đàn 

lợn, trâu bò đảm bảo an toàn sinh học. Thực hiện công tác tiêm phòng vác xin đợt I 

và đợt II/2022 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Triển khai 

công tác đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà năm 2022. 

+ Kiểm tra về sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón tại các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh đồng thời chỉ đạo các cơ sở, địa phương cung ứng đầy 

đủ kịp thời các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y…phục vụ 

sản xuất.  

+ Tham mưu chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch đảm bảo nước tưới 

phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu; thường xuyên theo dõi, diễn biến về 

thời tiết và kiểm tra nguồn nước tại các hồ chứa, sông, suối, khe lạch để điều chỉnh 

cơ cấu cây trồng phù hợp. Chỉ đạo các Chủ đầu tư khẩn trương xây dựng hoàn 

thành các hạng mục công trình, công trình xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp công 

trình thủy lợi đúng tiến độ để sớm đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. 

+ Chỉ đạo đẩy nhanh công tác khảo sát, thiết kế trồng rừng; hoàn thiện các 

thủ tục đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Cao Bằng theo đúng quy định 

của pháp luật. Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm những 

vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. 

+ Thực hiện công tác trực ban PCTT và các nhiệm vụ của Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Chỉ đạo các địa phương thực hiện 

các biện pháp phòng chống thiên tai, hỗ trợ, giảm nhẹ tốt thất thiên tai. 

+ Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp hỗ trợ các 

dự án trọng điểm của tỉnh như: dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Đồng 

Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa 

công nghệ cao tỉnh Cao Bằng...; Tổ chức thẩm định, cho ý kiến góp ý các dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp; tham 

mưu thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các tổ 

chức, cá nhân đủ điều kiện. 

+ Tham mưu trình ban hành các Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực nông, 

lâm nghiệp, thuỷ sản, xây dựng Nông thôn mới. Hướng dẫn thực hiện các tiểu dự 

án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển đồng bào dân tộc thiểu số 

miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc lĩnh vực của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp như: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cao Bằng; 

Dự án Bảo vệ Phát triển rừng giai đoạn 2021-2025; Chương trình "Mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"; Dự án Sửa chữa cấp bách 

cống ngầm lấy nước và một số đoạn kênh xung yếu công trình hồ Bản Viết, xã 
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Phong Châu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

5. Đánh giá sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC: Không có 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản pháp luật:  

- Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu ban hành đều đảm 

bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật. 

- Việc tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực ngành quản lý đã được quan tâm, chú trọng hơn về chất lượng, 

nội dung và cơ bản đảm bảo thời gian theo quy định. 

1.2. Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực thuộc 

phạm vi 

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Năm 2022, Sở đã 

tham mưu xây dựng 05 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: 

+ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; 

+ Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, 

cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

+ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc giai đoạn 2022-2025 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

+ Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự 

án, kế hoạch, phương án sản xuất;  

+ Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định bổ sung một số nội dung, mức chi và mức hỗ trợ cụ thể từ 

nguồn NSTW thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025; 

Các Nghị quyết do đơn vị tham mưu xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, 

theo trình tự, thủ tục quy định của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung 

thực hiện xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Việc triển khai 

phổ biến và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của các bộ, 

ngành cũng như HĐND, UBND tỉnh. Trong đó tập trung quán triệt và tổ chức thực 

hiện các Nghị quyết, quyết định, văn bản liên quan đến lĩnh vực ngành nông 

nghiệp. Do thực hiện, quán triệt tốt Nghị quyết của đảng, các văn bản quy phạm 
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pháp luật của nhà nước, của các bộ ngành, các văn bản QPPL được triển khai thực 

hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. 

- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật:  

+ Việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-

CP đối với cơ quan quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. Đến thời điểm báo cáo, có 07 công chức vi phạm, trong đó: Cảnh cáo 04 

công chức; khiển trách 02 đảng viên sinh con thứ 3; hạ bậc lương 01 công chức. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý theo quy định.  

+ Việc xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực phụ trách tham mưu quản lý 

nhà nước. Tính đến ngày báo cáo, đơn vị đã phát hiện và xử lý 210 vụ vi phạm liên 

quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó: Lấn chiếm rừng 01 vụ; khai thác rừng trái 

pháp luật 22 vụ; vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 04 vụ; 

vi phạm các quy định của pháp luật về PCCCR gây cháy rừng 13 vụ; phá rừng trái 

pháp luật 94 vụ; vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng 06 vụ; vi phạm về 

quy định quản lý lâm sản 70 vụ. Số vụ vi phạm đã xử lý 187 vụ. Trong đó: 181 vụ 

đã xử phạt hành chính; 06 vụ xử lý hình sự (Nguyên bình 02 vụ; Bảo Lạc 01 vụ; 

Bảo Lâm 02 vụ và Hà Quảng 01 vụ). So với cùng kỳ năm 2021, tổng số vụ vi 

phạm tăng 40 vụ, chủ yếu là các hành vi Phá rừng trái pháp luật. Tổng số tiền phạt 

và bán lâm sản bị tịch thu, nộp ngân sáchtính từ đầu năm là: 1.510.499.000 đồng 

(Một tỷ năm trăm mười nghìn bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng), so với cùng 

kỳ năm 2021, tăng 442.323.000 đồng. 

+ Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính 216 Quyết định, với 220 đối tượng bị xử phạt; Số Quyết 

định đã thi hành: 194 Quyết định; Số Quyết định chưa thi hành  20 Quyết định, 02 

quyết định hoãn thi hành; Số Quyết định bị khiếu nại: không có.  

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC: Công tác rà soát, cắt giảm, 

đánh giá TTHC được triển khai thường xuyên. 

- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 

+ Năm 2022 Sở đã lập 08 Tờ trình, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình 

UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bị bãi bỏ và 

quy trình giải quyết TTHC các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý như: 

Thủy lợi, Phòng chống thiên tai, Hoạt động xây dựng, Quản lý chất lượng xây 

dựng; lĩnh vực Chăn nuôi; Thú Y; Lâm nghiệp và lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực 

vật và đã được UBND tỉnh công bố theo quy định. 

+ Số TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là 84 

TTHC.  

+ Có 02 TTHC không thực hiện tại Trung tâm mà giải quyết nhận/trả tại đơn 

vị: Cấp giấy chứng nhận KD ĐV, SPĐV trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp 

tỉnh; Cấp giấy chứng nhận KD ĐV, SPĐV Thuỷ sản vận chuyển ra khỏi địa bàn 

cấp tỉnh.  
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- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC. 

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa: được UBND tỉnh 

trang bị máy móc, cơ sở vật chất ổn định. 

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: đang tiến 

hành triển khai thực hiện. 

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 

quan đến quy định TTHC: trong kỳ không có phản ánh liên quan đến kiến nghị của 

người dân đối với quy định TTHC.  

+ Kết quả giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: 832 

hồ sơ 

+ Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích: 788 hồ sơ; trực tuyến 44 hồ sơ. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy  

- Tình hình triển khai các quy định về tổ chức bộ máy: Hiện nay Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông 

thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-

CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, vì vậy 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có cơ sở để sắp xếp tổ chức bộ máy 

theo quy định. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề 

xuất giải thể 04 Ban quản lý rừng phòng hộ, nguyên nhân là các Ban quản lý rừng 

phòng hộ không được Ủy ban nhân dân tỉnh giao rừng nên không có quyền và 

nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc 

phạm vi QLNN của cơ quan được quan tâm thực hiện tốt. Ngay từ đầu năm, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 29/KH-SNN ngày 

10/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Cao Bằng năm 2022; Quyết định số 798/QĐ-SNN ngày 16/12/2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022; đồng thời, xây 

dựng và ban hành các văn bản để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và PTNT. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức: Trong năm 2022 

Sở điều động 31 viên chức (do sắp xếp lại tổ chức bộ máy Chi cục trồng trọt và 

chăn nuôi); tuyển dụng mới: 39 người (31 công chức, trong đó có 2 công chức 

tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt, 7 viên chức); tiếp nhận vào làm công chức: 

04 người (thi tuyển từ công chức cấp xã và viên chức các đơn vị, Sở Nội vụ tổ 
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chức); tiếp nhận từ cơ quan khác chuyển đến: 06 người (theo thông báo tiếp nhận 

của Sở); bổ nhiệm lần đầu: 14 người; bổ nhiệm lại: 6 người; điều động và bổ 

nhiệm: 17 người; thôi biệt phái: 02 người; cho thôi giữ chức vụ: 01 người; thôi 

việc: 02 người; chuyển vị trí công tác theo NĐ 59:  34 người (9 kế toán; 25 CC các 

phòng, đơn vị); chuyển công tác ra khỏi ngành: 05 người.  

- Kết quả thực hiện nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức: Sở Nông 

nghiệp và PTNT luôn tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia kỳ thi nâng 

ngạch, thăng hạng, kết quả năm 2022 có 03 công chức đạt kết quả nâng ngạch 

chuyên viên chính, 01 công chức đạt kết quả nâng ngạch Kiểm lâm viên TC lên 

ngạch Kiểm lâm viên. 

- Khen thưởng, kỷ luật: Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất 01 hồ sơ tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động -Thương binh và Xã hội” năm 2022; 01 hồ 

sơ đề nghị UBND tỉnh tặng "Huy hiệu vì sự nghệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao 

Bằng"; Quyết định xử lý kỷ luật 07 người. 

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức tại cơ quan: Công chức, viên chức và người lao động luôn nêu cao tinh 

thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung 

dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tinh thần tự phê bình và phê bình; 

thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc đã được ban hành, chú trọng nêu cao vai 

trò trách nhiệm, tính gương mẫu của công chức lãnh đạo; phương thức chỉ đạo, 

điều hành. Trong năm  Sở không có công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn, nhiệm vụ gây nhũng nhiễu, phiên hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên 

quan đến tổ chức và người dân.  

- Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức: Năm 2022 Sở đã cử 79 công chức, viên chức tham gia các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng (CCLLCT 03 người, TCLL 01 người; lãnh đạo QL cấp 

phòng 03 người; kế toán trưởng 04 người, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 15 

người; chuyên viên 8 người; kiểm lâm viên 24 người; bồi dưỡng QPAN đối tượng 

3,4: 21 người). 

5. Cải cách tài chính công 

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính – ngân sách tại đơn vị:  

Căn cứ Luật Ngân sách và các quy định của tỉnh về quản lý tài chính công, Sở 

Nông nghiệp và PTNT thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng chế 

độ quy định; sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.  

- Tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Hiện nay các dự án 

vẫn đang được triển khai thực hiện, tỷ lệ giải ngân thanh toán lũy kế từ ngày 

01/12/2022, đạt 14,8%; dự kiến khả năng giải ngân thanh toán đến 31/12/2022 đạt 

82,3%. 
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- Kết quả thu phí, lệ phí: 

                                                                                              Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung 
Tổng số tiền 

thu 

Số tiền nộp 

NSNN 

Số tiền 

được để lại 

1 
Phí kiểm dịch động vật vận 

chuyển 
70.944.000  7.094.400  63.849.600 

2 
Phí thẩm định đủ điều kiện 

chăn nuôi 
2.300.000 230.000 2.070.000 

3 
Phí phòng chống dịch bệnh 

động vật 
750.000 75.000 675.000 

4 
Phí thẩm định đủ điều kiện 

kinh doanh phân bón 
14.000.000 2.800.000 11.200.000 

5 
Phí thẩm định đủ điều kiện 

kinh doanh thuốc BVTV 
13.600.000 4.080.000 9.520.000 

6 
Lệ phí cấp chứng chỉ hành 

nghề thú y 
1.700.000 1.700.000 0 

7 
Phí thẩm định đủ điều kiện 

kinh doanh thuốc thú y 
8.930.000 893.000 8.037.000 

 
Cộng 112.224.000 16.872.400 95.351.600 

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: Ngày 

20/01/2022 Sở đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-SNN về việc ban hành quy chế 

chi tiêu nội; Quyết định số 121/QĐ-SNN ngày 28/01/2022 về việc ban hành quy 

chế quản lý, sử dụng tài sản công. 100% các đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành quy 

chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2022. 

Thực hiện đúng theo quy chế của Sở và thực hiện theo Nghị định 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 

60/2021/CĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập đối với các đơn vị trực thuộc Sở. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện 

tử, chính quyền số: Sở ban hành 09 kế hoạch làm định hướng triển khai hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện xây dựng và phát triển chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. 

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật:  

+ Trang thiết bị phục vụ nhu cầu làm việc của cơ quan, đơn vị được đảm bảo. 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều bố trí nguồn kinh phí đảm bảo việc mua sắm, 

nâng cấp, thay thế các thiết bị theo quy định. 

+ Mạng truyền số liệu chuyên dùng đang được đơn vị duy trì để đáp ứng việc 

vận hành, kết nối các ứng dụng dùng chung, như: phần mềm Một cửa điện tử, phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành... và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong 

quá trình trao đổi, gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng. 
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+ Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của ngành tiếp tục được duy 

trì và hoạt động ổn định, phục vụ các cuộc họp của Ngành với Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng uỷ, …. 

- Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng: Nhằm phát triển các hệ 

thống nền tảng phục vụ việc triển khai Chính quyền điện tử và đáp ứng nhu cầu 

phát triển các dịch vụ đô thị thông minh. 

- Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu: Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và PTNT kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ 

và các hệ thống dịch vụ công khác. 

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ: Triển khai, sử 

dụng hệ thống văn bản và điều hành VNPT-iOffice; Hệ thống thư điện tử công vụ, 

triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại Sở và các đơn vị trực thuộc, tăng 

cường trao đổi văn bản dưới dạng điện tử, hiện tại trên 100% văn bản được phát 

hành trên phần mềm, trừ văn bản mật và văn bản đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc tìm kiếm văn bản và lưu trữ hồ sơ. Năm 2022, Sở đã cập nhập được 377 

tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở. 

- Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng dịch vụ phục vụ người dân và doanh 

nghiệp:  

+ Duy trì vận hành Trang thông tin điện tử của Sở; thông tin trên các Cổng 

TTĐT từng bước được đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần công khai hóa 

thông tin, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy 

chính quyền Nhà nước tại địa phương, đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân có thể 

tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin. Những thông tin được đăng tải trên Cổng 

TTĐT là thông tin chính thống, cập nhật nhanh chóng, là một trong những nguồn 

thông tin được báo chí thường xuyên khai thác, sử dụng. 

+ Phần mềm tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh: Sở đã sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và cập nhật đầy đủ hồ sơ vào phần 

mềm. Phần mềm đã kết nối, liên thông 03 cấp trên toàn tỉnh, kết nối với Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Trục kết nối, liên thông của tỉnh 

theo quy định và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Thư điện tử công vụ: Duy trì triển khai, vận hành Hệ thống thư điện tử công 

vụ của tỉnh, cơ bản đáp ứng về tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật. Đa số CBCCVC sử 

dụng thư công vụ trong trao đổi công việc, góp phần tiết kiệm thời gian, giấy tờ, 

trao đổi công việc nhanh chóng, thuận tiện. Ngoài ra, việc sử dụng thư công vụ 

cũng đảm bảo về an toàn, bảo mật thông tin. 

- Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh 

nghiệp: Hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT có 84 TTHC, trong đó: 04 TTHC được 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 02 TTHC được cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và 78 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

được tích hợp trên cổng dịch vụ công Quốc gia. Hệ thống báo cáo các bộ, ngành, 

địa phương và hệ thống báo cáo Chính phủ được khai thác hiệu quả đúng mục đích. 
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- Việc giải quyết TTHC qua lĩnh vực Bưu chính công ích (số hồ sơ tiếp nhận 

và giải quyết, số lượng hồ sơ trả đúng hạn, quá hạn): Từ ngày 05/12/2021 đến ngày 

04/12/2022 số hồ sơ nhận giải quyết là 832 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết 

xong 821 hồ sơ, chưa đến hạn 11 hồ sơ.  

- Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015: Tiếp tục duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, ban Giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh về 

CCHC. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai 

có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch CCHC của Sở. Đã thực hiện việc sắp xếp bộ 

máy của Sở tinh gọn, thống nhất, không chồng chéo. Thủ tục hành chính thường 

xuyên được rà soát, kiểm soát. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý và điều hành; đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN 9001:2015. 

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, so với yêu cầu của nhiệm vụ CCHC 

trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc thực hiện nhiệm vụ CCHC vẫn 

còn một số tồn tại: Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý hành chính nhà 

nước đã được triển khai, tuy nhiên trang thiết bị bắt đầu xuống cấp.  

 Việc ứng dụng hệ thống Một cửa, một cửa liên thông VNPT Igate còn gặp 

khó khăn trong việc triển khai do người dân chưa đáp ứng về điều kiện về máy vi 

tính và trình độ công nghệ thông tin phục vụ cho việc nộp hồ sơ và nhận kết quả 

qua trực tuyến. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, của Sở Nội vụ về nhiệm vụ cải 

cách hành chính, thực hiện toàn diện trên 7 nội dung là: Cải cách thể chế; cải 

cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; cải cách công vụ; cải cách 

tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông, trong đó tập trung giải quyết các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

nâng cao chất lượng tham mưu, công tác soạn thảo văn bản QPPL của các cơ quan 

chủ trì, trong đó chú trọng quy trình xây dựng, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự 

tác động của văn bản.  

2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác kiểm 

tra và xử lý văn bản QPPL. Đảm bảo 100% văn bản đã ban hành được kiểm tra, 
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phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời những văn bản vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực 

thuôc trên cơ sở các quy định của các bộ, ngành, Trung ương của tỉnh, tiếp tục rà 

soát, kiểm soát tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh công bố các thủ tục hành chính 

mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

tại Trung tâm hành chính công tỉnh đảm bảo về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ 

tục hành chính. 

4. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, 

tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Sắp xếp, bố trí công chức, viên 

chức, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, công tác đánh giá, thi đua, khen 

thưởng...theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tac đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp 

ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm 

vụ chuyên môn. 

5. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

điều hành công việc, thực hiện tốt việc công khai thủ tục hành chính tại Cổng 

thông tin điện tử và Trung tâm hành chính công tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của 

người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, cải tiến thực hiện tốt việc hoạt 

động của Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;                                                                       
- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

                         GIÁM ĐỐC 

                    

 
 

                      Nguyễn Thái Hà 
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