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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   278  /BC-SNN Quảng Trị, ngày 08  tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 

  

 

Thực hiện Quyết định số2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2016-2020; Kế hoạch số 2880/KH-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019 và công 

văn số 136/SNV-CCHC&ĐT ngày 09/4/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn 

xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC định kỳ, Sở Nông nghiệp và PTNT 

báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

 Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu 

năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch số (...) Trên cơ sở kế 

hoạch  công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, cơ 

quan, đơn vị tổ chức triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc, nâng cao chất lượng trong giải quyết 

TTHC, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ; tổ 

chức tuyên truyền, thực hiện nghiêm túccác văn bản về công tác cải cách hành 

chính do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp PTNT ban hành. 

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở được kiện 

toàn tại Quyết định số 519/QĐ-SNN ngày 30/9/2019 luôn đề cao tinh thần, trách 

nhiệm trong công tác chỉ đạo, tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc các 

phòng ban, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành 

chính đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; Ban Chỉ đạothường xuyên tổ chức các 

cuộc họp nhằm đánh giá và rà soát những nội dung, nhiệm vụ trong công tác cải 

cách hành chính và đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính trên phạm 

vi toàn Ngành. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo để nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong năm 2019
1
. 

Trên cơ sở Kế hoạch số 294/KH-SNN ngày 06/03/2019 của Sở Nông nghiệp 

và PTNTvề tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019, Sở Nông nghiệp và 

                                                 
1
Văn bản số 177/SNN-TCCB ngày 31/01/2019 về việc chấp hành thời gian làm việc của công chức, viên chức và 

người lao động; Văn bản số 426/SNN-TCCB ngày 27/3/2019 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 98/TB-

VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 1076/SNN-TCCB ngày 10/7/2019 về việc triển khai 

rà soát hồ sơ CBCCVC; Văn bản số 56/SNN-VP ngày 09/01/2019 về rà soát thủ tục hành chính, văn bản số 

351/SNN-VP ngày 15/3/2019 về rà soát thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa, văn bản số 560/SNN-VP 

ngày 17/4/2019 về việc rà soát TTHC trình UBND tỉnh công bố... 
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PTNT tích cực triển khai tuyên truyền về công tác cải cách hành chính với nhiều 

hình thức, nội dung đa dạng phong phú. Công tác cải cách hành chính đã được 

lồng ghép, phổ biến quán triệt thông qua các buổi Giao ban đầu tuần, hội nghị, 

sinh hoạt Chi bộ... để truyền tải những chính sách, kết quả cải cách hành 

chínhgiúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong 

quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phục vụ nhân dân 

(Báo cáo số 260/BC-SNN ngày 28/10/2018 về tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên 

truyền Cải cách hành chính năm 2019). 

Công tác kiểm tra cải cách hành chính được Sở Nông nghiệp và PTNT đặc 

biệt quan tâm. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch số 295/KH-SNN 

ngày 06/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Kiểm tra công tác cải cách hành 

chính, việc triển khai thực hiện các văn bản QPPL và tình hình tổ chức, hoạt động 

của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2019 và Quyết định số 

325/QĐ-SNN ngày 5/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập 

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc triển khai thực hiện các văn bản 

QPPL và tình hình tổ chức, hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc năm 2019. Trong quý IV, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiểm tra được 8 

cơ quan, đơn vị, đạt 100%theo kế hoạch đề ra. Nhìn chung, công tác cải cách hành 

chính của các đơn vị được kiểm tra có sự nâng cao hơn về chất lượng và tiến độ 

thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn có những hạn chế và khó 

khăn trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Qua đây, Đoàn 

kiểm tra cải cách hành chính của Sở đã có những nhận xét, đánh giá đồng thời yêu 

cầu các cơ quan đơn vị quyết tâm, tích cực đưa ra các giải pháp để khắc phục 

những hạn chế còn tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa công tác cải cách hành chính của 

đơn vị trong thời gian tới. Đến thời điểm báo cáo, 8/8 cơ quan, đơn vị được kiểm 

tra đã có báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, nhược điểm theo kết luận của 

Đoàn kiểm tra. 

II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

1. Cải cách thể chế 

1.1.  Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL 

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu đề nghị xây dựng Nghị 

quyết, Quyết định quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét ban 

hành trong năm 2019. Công tác xây dựng các dự thảo VBQPPL đang được khẩn 

trương thực hiện, luôn có sự phối hợp nhịp nhàng, chủ động giữa các cơ quan, đơn 

vị liên quan; đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND 

tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết 

định quy phạm pháp luật thay thế/bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật đã hết 

hiệu lực toàn bộ/một phần trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo 
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Quyết định số 245/QĐ-SNN ngày 29/01/2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

Bên cạnh đó, cử 02 công chức cơ quan Sở tham gia các Hội nghị tập huấn 

công tác pháp chế do Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp tổ chức vào tháng 11/2019. 

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

lý nhà nước thuộc thẩm quyền 

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các 

quy chế hiện hành như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc... 

1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

a. Xây dựng và ban hành (hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành) các 

văn bản quy phạm pháp luật 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu xây dựng dự thảo các Nghị quyết 

trình HĐND tỉnh:  

- Nghị quyết hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao và nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 

2030. 

- Nghị quyết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

thực hiện các dự án trong năm 2019. 

- Nghị quyết cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy 

mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2019 - 2021, định hướng đến năm 2025. 

Trong đó, HĐND tỉnh đã thông qua 03 Nghị quyết: "Nghị quyết hỗ trợ khuyến 

khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hỗ 

trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030"; "Nghị quyết về giá sản phẩm 

dịch vụ thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"; Nghị quyết về 

việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án 

trong năm 2019. 

Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định (QPPL) trình UBND tỉnh xem xét, 

ban hành, bao gồm:  

- Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình 

xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu 

cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội 

địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Quyết định ban hành Qui chế quản lý Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá tỉnh Quảng Trị. 
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- Quyết định ban hành quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh 

Quảng Trị. 

- Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. 

- Quyết định ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

Trong đó, đã được UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định: Quyết định ban hành 

Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Quyết định ban hành quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng 

Trị và Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình 

xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới , cải hoán, thuê, mua tàu 

cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội 

địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Hiện nay, Sở đã trình UBND tỉnh bổ sung 01 Quyết định vào Chương trình 

ban hành VBQPPL trong năm 2019: "Quyết định ban hành quy định phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị". 

Bên cạnh đó, tháng 12/2018 và tháng 01/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

chỉ đạo phòng ban liên quan xây dựng các kế hoạch liên quan đến nhiều lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở: Cải cách hành chính; Thực hiện công tác rà soát, 

kiểm tra văn bản QPPL; Thanh tra, kiểm tra;... Bên cạnh đó, Sở đã tập trung chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp 

luật trình UBND tỉnh ban hành, đồng thời Sở cũng đã ban hành các văn bản quản lý 

nhà nước của Sở áp dụng tại đơn vị mình; Cụ thể: tính đến ngày 04/9/2019, Sở 

Nông nghiệp đã ban hành 2465 văn bản đi bao gồm quyết định, báo cáo, công văn, 

giấy mời và các văn bản khác. 

b. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

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

pháp luật; Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019; Kế hoạch 

số 5954/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành 

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 

trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 1805/KH-SNN 

ngày 28/12/2018 về KH thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VB 

QPPL của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị năm 2019 và báo cáo kết quả 

thực hiện theo đúng thời gian quy định. 

Đề xuất danh mục các văn bản QPPL, đề án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn để trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành năm 2020. 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Ke-hoach/ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-kiem-tra-xu-ly-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-1195667/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Ke-hoach/ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-kiem-tra-xu-ly-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-1195667/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/kh-thuc-hien-cong-tac-tu-kiem-tra-ra-soat-va-het-thong-hoa-vb-qppl-cua-so-nong-nghiep-va-ptnt-tinh-quang-tri-nam-2019-1194241/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/kh-thuc-hien-cong-tac-tu-kiem-tra-ra-soat-va-het-thong-hoa-vb-qppl-cua-so-nong-nghiep-va-ptnt-tinh-quang-tri-nam-2019-1194241/
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2. Cải cách thủ tục hành chính 

 Ngày 28/12/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số: 

1798/KH-SNNvề hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT; 1799/KH-SNN về đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2019, 

1811/KH-SNN về thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 

2019. Trên cơ sở các kế hoạch đã ban hành; năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã triển khai chỉ đạo các phòng, cơ quan thuộc Sở thực hiện rà soát các thủ tục 

hành chính theo Quyết định công bố của Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như tổ 

chức thực hiện rà soát các thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa. Việc 

chỉ đạo triển khai rà soát thủ tục hành chính được thực hiện thông qua các cuộc 

họp, giao ban, hội nghị và các văn bản chỉ đạo triển khai
2
.Trên cơ sở các kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo thực hiện, lãnh đạo Sở đã lồng ghép thông qua các cuộc họp giao 

ban, hội nghị toàn Ngành tiếp tục chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện một cách 

đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.Tiến hành rà soát đơn giản hóa 05 thủ tục 

hành chính theo kế hoạch đề ra. Kết quả rà soát năm 2019 được UBND tỉnh công 

bố tại các Quyết định: Quyết định số 270/QĐ-SNN ngày 31/01/2019, Quyết định 

số 571/QĐ-SNN ngày 18/3/2019 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, 

sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực Thủy lợi và thủy sản, Quyết định số 1442/QĐ-

UBND ngày 11/6/2019 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi 

bổ dung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, Quyết định số 

1895/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 

09/8/2019 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT áp dụng 

tại UBND cấp huyện, cấp xã trên đại bàn tỉnh; Quyết định số 1722/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2019 về phê duyệt danh mục TTHC tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC, 

Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 về việc thông qua phương án đơn 

giản hóa TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

 Ngay sau khi các TTHC được công bố, Sở đã tiến hành công khai kịp thời bộ 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trên Trang thông tin điện tử 

Sở, cung cấp đầy đủ nội dung thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh để thực hiện niêm yết công khai tại bảng niêm yết của Trung tâm.  

 Công tác rà soát thủ tục hành chính cũng như giải quyết thủ tục hành chính 

cho người dân được Lãnh đạo Sở hết sức quan tâm, vì vậy tất cả các hồ sơ đều 

được trả sớm hạn và đúng hạn, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người 

dân được trang bị kiến thức chuyên môn và kỷ năng hành chính. Do đó, trong thời 

                                                 
2
Văn bản số 56/SNN-VP ngày 09/01/2019 về rà soát thủ tục hành chính, văn bản số 351/SNN-VP ngày 15/3/2019 

về rà soát thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa, văn bản số 560/SNN-VP ngày 17/4/2019 về việc rà 

soát TTHC trình UBND tỉnh công bố, 797/SNN-VP ngày 23/5/2019 về tổ chức tập huấn việc tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC, văn bản số 953/SNN-VP ngày 19/6/2019 về việc triển khai một 

số nội dung thực hiện TTHC, văn bản số 922/SNN-VP ngày 12/6/2019 về việc triển khai một số nội dung sau đợt 

tập huân, văn bản số 1045/SNN-VP ngày 07/8/2019 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao, văn bản số 1421/SNN-VP ngày 04/9/2019 về việc triển khai một số nội dung liên quan đến công tác 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC... 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/ve-viec-trien-khai-mot-so-noi-dung-lien-quan-den-cong-tac-tiep-nhan-xu-ly-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-1389635/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/ve-viec-trien-khai-mot-so-noi-dung-lien-quan-den-cong-tac-tiep-nhan-xu-ly-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-1389635/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/ve-viec-trien-khai-mot-so-noi-dung-lien-quan-den-cong-tac-tiep-nhan-xu-ly-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-1389635/
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gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức nào về các quy định của thủ tục hành chính cũng như thái độ làm 

việc của công chức làm việc tại Bộ phận một cửa.     

 Chế độ báo định kỳ hàng quý và đột xuất về công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính thực hiện nghiêm túc, báo cáo đầy đủ, đảm bảo nội dung yêu cầu và thời 

gian quy định.                                                    

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

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ 

của các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc Sở nhằm bổ sung, sữa đổi để phù hợp 

với tình hình thực tiễn. Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 về quy định điều 

kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Trưởng phòng, phó trưởng phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng, phó trưởng 

phòng phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố, thị xã tỉnh Quảng Trị. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đang tích cực chủ động triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 18 và 19 của BHCTW Đảng trên lĩnh vực Ngành và tập trung chỉ đạo các 

đơn vị sự nghiệp xây dựng, hoàn thành phương án tự chủ theo chủ trương của 

tỉnh.  

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 ủa Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành ”Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; 

thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, ngày 13/5/2019, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các chi cục trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT tại tờ trình số 138/TTR-SNN. Ngày 03/9/2019, Ủy ban nhân dân 

tỉnh có Công văn số 3955/UBND-NC về việc phê duyệt phương án sắp xếp các 

Chi cục, phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc 

Sở và các phòng thuộc các Chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành theo đúng 

thời gian quy định trước ngày 15/9, cụ thể: 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở: từ 5 phòng còn lại 4 phòng do thực hiện 

việc hợp nhất Văn phòng Sở và phòng Tổ chức cán bộ trước đây thành phòng Tổ 

chức – Hành chính; 

- Các phòng chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở: từ 34 phòng 

giảm xuống còn 28 phòng; 

- Thực hiện việc bố trí hợp lý cán bộ tại các phòng ban đảm bảo mỗi phòng 

có từ 5 người trở lên; thực hiện đúngquy định về cấp phó theo quy định. 

Thực hiện Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính 
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của tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã tiến hành sắp xếp và bố trí công việc cho cán bộ công chức, viên 

chức theo đúng các vị trí đã được phê duyệt. Sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức 

bộ máy theo Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tiến hành rà soát danh mục vị trí việc 

làm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Vị trí việc làm của cơ quan sở và các cơ quan hành chính Sở đang tiến 

hành rà soát và trình Sở Nội vụ trong quý IV/2019.  

Thực hiện Quyết định số 287/QĐ-SNN ngày 19/7/2017 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc ban hành quy chế điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản 

lý; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Sở Nông nghiệp 

và PTNT, năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào tiêu 

chuẩn, điều kiện, số lượng người làm việc để xây dựng kế hoạch thực hiện điều 

động, luân chuyển CBCCVC
3
. Nhìn chung, bộ máy tổ chức của Sở cơ bản đã đáp 

ứng được tiêu chuẩn, vị trí việc làm theo quy định. 

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát ban hành 

Quy chế làm việc của Sở đảm bảo vừa phù hợp với cơ cấu tổ chức mới, vừa phù 

hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành 

đảm bảo thông suốt trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Ngành. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ tiếp tục được Sở quan tâm. Ngày 15/9/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT 

ban hành kế hoạch số 1230/KH-SNN về đào tạo cán bộ công chức, viên chức năm 

2019. Căn cứ vào kế hoạch đã đề ra, trong năm 2019, Sở đã cử nhiều cán bộ công 

chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo bồi dương nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, cụ thể: 

- 11 cán bộ công chức, viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - 

hành chính; 

- 01 cán bộ công chức, viên chức đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành 

chính; 

- 14 cán bộ công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN 

chương trình chuyên viên; 

- 07 cán bộ công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình 

kiểm lâm viên; 

- 02 cán bộ công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 

2019; 

- 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính. 

                                                 
3
Điều động, luân chuyển 5 công chức thuộc Chi cục Kiểm lâm và 6 viên chức thuộc Trung tâm Khuyến nông. 
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Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức được thực 

hiện thường xuyên và kịp thời như chế độ nghỉ hưu, nâng lương, tinh giản biên 

chế4theo đúng quy định. 

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng 

cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về những chủ trương của Đảng và Nhà 

nước cũng như của tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; 

Kiên quyết không để các biểu hiện về tư tưởng làm ảnh hưởng nhiệm vụ được 

giao. 

5. Cải cách tài chính công 

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định 

tại Nghị định 130/2005/CP-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 đối 

với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/CP-CP ngày 17/10/2005; 

Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc 

giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý biên chế và sử dụng kinh phí 

quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh. 

Thực hiện chế độ công khai tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong cơ quan và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản được UBND tỉnh 

giao cho Sở quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 

tại Quyết định số 05/QĐ-SNN ngày 07/01/2019. Theo đó, sẽ tạo quyền chủ động 

cho thủ trưởng cơ quan, bộ phận kế toán trong việc quản lý sử dụng biên chế, kinh 

phí được giao hợp lý và hiệu quả. Đồng thời, chống lãng phí trong chi tiêu kinh phí 

hành chính và tăng thu nhập cho công chức và người lao động.Cắt giảm tối đa mua 

sắm các danh mục tài sản công và tiết kiệm trong chi tiêu hành chính theo tinh 

thần của Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã chủ động rà soát, đề xuất UBND tỉnh ban hành Danh mục sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tại Quyết  định số 139/QĐ-SNN ngày 18/01/2019. Đồng thời hướng dẫn 

triển khai cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc giao quyền tự chủ tài 

chính thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Quyết định số 

76/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

Ngày 28/12/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch số 

1797/KH-SNN về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 và các văn bản triển 

khai chỉ đạo của cấp trên, văn bản chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin
5
 . 

                                                 
4
Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình Sở Nội vụ  04 trường hợp xin về hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

5
Văn bản số 31/SNN-VP ngày 07/01/2019 về việc tiếp tục áp dụng chữ ký số trong hoạt động cơ quan; văn bản số 

136/SNN-VP ngày 24/01/2019 về việc đánh giá thực hiện phần mềm theo dõi chỉ đạo của Sở đối với các cơ quan, 

đơn vị thuộc Sở; văn bản số 196/SNN-VP ngày 15/02/2019 về việc theo dõi, ngăn chặn mã độc; Quyết định số 

167/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 về kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở; văn bản số 682/SNN-VP 
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Việc ứng dụng trong hoạt động cơ quan là nhiệm vụ quan trọng và rất cần 

thiết. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền Interrnet 

tốc độ cao, thông suốt, ổn định nhằm đáp ứng yêu cầu công việc; 100% cán bộ 

công chức có hộp thư điện tử công vụ. Sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý 

văn bản - Hồ sơ công việc cho các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc, tất cả các văn bản được ban hành, tiếp nhận và xử lý qua mạng (trừ văn bản 

mật) nhằm tiết kiệm tối đa về chi phí văn phòng phẩm, đồng thời phục vụ nhanh 

chóng, thuận tiện cho công tác quản lý và điều hành; phát huy hiệu quả, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tra cứu và quản lý văn bản. Cập nhật hồ sơ kịp thời trên hệ 

thống thông tin cán bộ công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị khi có thay đổi. Ứng 

dụng và cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa 

điện tử, tạo điều kiện thuận tiện cho thống kê, báo cáo và theo dõi quá trình xử lý 

hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, 

tổ chức. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao thông qua phần mềm theo dõi chỉ đạo. Tất cả các thủ tục 

hành chính đều được cung cấp trực tuyến mức độ 2,3,4. Các văn bản thông 

thường được áp dụng chữ ký số và gửi qua phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ 

công việc, không gửi bản giấy. Triển khai và ứng dụng có hiệu quả phần mềm 

Theo dõi chỉ đạo và thống kê thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo sở giao cho các 

phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; phần mềm nhắn tin đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 

của Sở giao. 

Trang thông tin điện tử Sở được cập nhật thường xuyên các tin tức, hoạt 

động; các thông tin chỉ đạo, điều hành và văn bản Sở ban hành đều được công 

khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử. Công khai số điện thoại đường dây nóng 

trên Trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh của người dân đối với lĩnh vực 

nông nghiệp và PTNT.  

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng bản tin để cập nhật một số 

hình ảnh hoạt động của Lãnh đạo Sở và của Ngành, hiển thị lịch công tác tuần cho 

Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động. 

7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Từ 01/01/2019 đến 31/7/2019, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 

TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT. Từ 

01/8/2019, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, để tổ chức triển khai 

thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử 01 công chức đến làm việc tại Trung 

tâm. Qua hơn 3 tháng triển khai việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với bộ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT vẫn còn một số vướng mắc 

trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cũng như việc thu phí và lệ phí khi 

                                                                                                                                                            
ngày 07/5/2019 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tổng kết công tác 

CCHC 2018 và nhiệm vụ CCHC năm 2019; văn bản số 1222/VP-SNN ngày 07/8/2019 về việc tiếp tục tăng cường 

ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan... 
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giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Sở đã nắm bắt và khắc phục kịp thời; 

đồng thời, để theo dõi các hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 

Sở đã cử 01 công chức thường xuyên phối hợp, nắm bắt và theo dõi tình hình hoạt 

động của công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng như 

việc tiếp nhận, xử lỳ hồ sơ và trả kết quả cho người dân. Vì vậy, cho đến thời 

điểm hiện nay, số lượng TTHC tiếp nhận và giải quyết cho người dân, tổ chức 

tương đối nhiều so với các Sở, Ban, Ngành khác nhưng 100% thủ tục hành chính 

đều trả trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Đồng thời, Sở đã ban hành 

các văn bản chỉ đạo công chức làm việc tại Trung tâm cũng như các phòng, cơ 

quan thuộc Sở thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ và giải 

quyết TTHC đảm bảo đúng thời gian quy định, không để hồ sơ trể hẹn. Bên cạnh 

đó, vẫn còn một số hạn chế như: Bước đầu sử dụng phần mềm Một cửa điện tử 

(mới) một số phòng chuyên môn các cơ quan thuộc Sở chưa thực hiện chuyển hồ 

sơ kịp thời trên phần mềm dẫn đến tình trạng trễ hẹn trong các bước của quy trình 

nội bộ mặc dù tổng thời gian trên phần mềm đúng hạn và hồ sơ giấy đã hoàn 

thành; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục và hạn chế tối 

đa việc để hồ sơ trễ hạn trong các bước trên quy trình. 

Việc sử dụng phần mềm một cửa trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết 

quả cho người dân, sử dụng đúng, đầy đủ quy trình, chức năng của phần mềm 

như: tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm, luân chuyển hồ sơ 

cho các phòng liên quan, trả kết quả hồ sơ cho người dân, tổ chức, cài đặt tin nhắn 

SMS thông báo kết quả hồ sơ cho công dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

theo dõi, nắm bắt tình hình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho người dân một cách 

kịp thời, đầy đủ. 

Đối với Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; trong thời gian qua, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã rà soát và đề nghị công khai 08 thủ tục mức độ 3 và 05 thủ 

tục mức độ 4. Tuy nhiên, qua rà soát và quá trình triển khai thực hiện, đồng thời 

Sở đã có buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để tổ chức rà 

soát đưa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đi vào thực hiện có hiệu quả. 

Hiện nay, chỉ có 07 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 01 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4. Để phát sinh hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong 

thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho 

người dân thực hiện nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tuy 

nhiên đến nay số lượng hồ sơ phát sinh trên hệ thống chưa nhiều(07 hồ sơ tính 

đến ngày 05/11/2019) do đối tượng thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp và PTNT chủ yếu là nông dân, ngư dân, việc tiếp cận và ứng 

dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Đây là một trong những khó khăn trong 

quá trình ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở. 

Đối với việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích, hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT vẫn đang tiếp tục thực hiện tuyên 

truyền cho người dân, tổ chức; chỉ đạo cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh tuyên tuyền cho người dân để thực hiện, tính từ 

01/01/2019-31/10/2019, số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả  

qua dịch vụ bưu chính: 60.  
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Số lượng TTHC tiếp nhận từ 01/01/2019 - 05/11/2019: 4818 hồ sơ, trong đó 

07 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 4811 tiếp nhận trực tiếp; hồ sơ đã giải quyết: 4799, 

hồ sơ đang giải quyết, chưa đến hạn: 15, 03 hồ sơ trả lại người dân vì không đủ 

điều kiện cấp phép (đã có văn bản trả lời cho người dân).   

8. Áp dụng Hệ thống ISO 

Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được áp dụng và duy trì có 

hiệu quả, từ đầu năm đã ban hành kế hoạch số 1800/KH-SNN ngày 28/12/2018 

Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 và mục tiêu 

chất lượng của các phòng, của Sở; đôn đốc các cơ quan hành chính trực thuộc Sở 

ban hành kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và mục tiêu chất lượng năm 2019. 

10. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

Thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành quy định khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 

1801/KH-SNN ngày 28/12/2018 về khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Kết quả thực hiện Quý I, II và III năm 2019 (số liệu lấy từ ngày 01/01/2019 đến 

ngày 31/7/2019) như sau: 

- Tổng số hồ sơ giao dịch đã trả kết quả: 4109 hồ sơ. 

- Tổng số phiếu khảo sát thu về: 623 phiếu, đạt tỷ lệ: 15,16% 

Trong đó có:  425 cá nhân, hộ gia đình; 98 tổ chức, doanh nghiệp. 

TT Nội dung 
Rất hài 

lòng 

Hài 

lòng 

Bình 

thường 

Không 

hài lòng 

Rất 

không 

hài lòng 

1 Nơi đón tiếp 490 235    

2 Thủ tục hành chính 363 1260    

3 
Thái độ của cán bộ 

công chức 
478 45    

4 

Số lần ông/bà phải 

liên hệ với cơ quan 

tiếp nhận để hoàn 

thiện 

(01 lần)  

500 hồ sơ 
23    

5 Thời gian xử lý 478 45    

6 
Hồ sơ, TTHC, dịch 

vụ hành chính 

(đơn giản) 

515 
8    
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- Ý kiến khác: công chức phục vụ tận tình, chu đáo; vui vẻ, nhiệt tình; Hồ sơ 

giải quyết nhanh chóng, trước hạn. 

- Những biện pháp khắc phục của cơ quan, đơn vị và kiến nghị đề xuất: 

Thực hiện Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 về việc ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Quyết 

định số 2099/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban 

hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh với các cơ quan, 

đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Qua hơn 03 tháng theo dõi công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với bộ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT: Kết quả 100% thủ tục hành 

chính đều trả trước hạn, công tác thông tin tuyên truyền đến người dân đã được tổ 

chức rộng rãi bằng nhiều hình thức, phần mềm mới hoạt động ổn định và thuận 

lợi trong quá trình sử dụng.  

Để công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả đạt hiệu quả cao, Sở Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu trưởng các phòng, thủ trưởng các cơ quan hành chính 

thuộc Sở tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

- Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ xử lý từng hồ sơ trên phần mềm để đôn đốc, nhắc 

nhỡ các phòng, cơ quan giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng hạn, không để tình trạng 

trễ hạn trong các bước của quy trình giải quyết TTHC. 

- Chỉ đạo việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình nội bộ đã 

ban hành và được số hóa trên phần mềm, không để hồ sơ trễ ở bất kỳ khâu nào; 

nếu phòng hoặc cá nhân nào để hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm thì phòng, cá nhân 

đó chịu trách nhiệm. 

Thực hiện Kế hoạch số 3878/KH-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về 

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2019, công văn hướng dẫn số 534/SNV-

CCHC ngày 27/8/2019 của Sở Nội vụ về việc lập danh sách điều tra xã hội học, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1382/SNN-VP ngày 29/8/2019 

chỉ đạo các cơ quan hành chính phụ trách lĩnh vực triển khai thực hiện và tổng 

hợp gửi Sở Nội vụ danh sách cá nhân, tổ chức tham gia điều tra xã hội học năm 

2019 đúng thời gian quy định. 

11. Kết quả thực hiện chương trình hành động duy trì và củng cố Chỉ số 

Hiệu quả quản trị hành chính công 

Thực hiện tốt và có hiệu quả Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 4/7/2014 

của UBND tỉnh Quảng Trị. Đầu năm 2019, Sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán 

triệt các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công đến 

toàn thể CBCCVC và người lao động của Sở; tổ chức quán triệt các quan điểm 

của Đảng và Nhà nước về Quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, chấn 

chỉnh nghiêm lề lối làm việc, tác phong công sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải 
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cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; làm tốt công tác tiếp 

dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.  

Trong các chương trình truyền thông, tập huấn của ngành cần đề cao vai trò 

tham gia của người dân tại cơ sở, tăng cường phổ biến các chính sách phát triển 

nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là các chính sách của tỉnh để người dân biết và 

tham gia giám sát. Đã tập huấn cho hơn3.000 lượt người tham gia về nội dung 

chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho nông dân, qua đó lồng ghép 

tuyên truyền các chính sách về nông nghiệp, nông thôn. 

Triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; ngành 

đã chỉ đạo các huyện, xã khuyến khích mức đóng góp tự nguyện của người dân 

trong tham gia thực hiện chương trình, tạo ra sự đồng thuận, và huy động thêm 

nguồn lực hợp lý cho chương trình. 

Phối hợp với các địa phương để thúc đẩy mức độ và hiệu quả tiếp xúc với 

chính quyền cấp xã với người dân. Thông qua các chương trình khuyến nông, 

nông nghiệp, nông thôn; ngành luôn chú trọng hỗ trợ cấp xã trong trách nhiệm 

giải trình với người dân về các khoản hỗ trợ của nhà nước, các khoản đóng góp 

của người dân để triển khai các hoạt động tại cơ sở. 

 Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng theo 

quy chế giám sát của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 

8/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KHĐT-

UBTUMTTQVN-TC ngày 4/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường 

trực UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện 

80/2005/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn liên quan khác của các bộ, ngành 

Trung ương. 

Đối với các nhiệm vụ được giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết 

định số 1339/QĐ-UBND ngày 4/7/2014 của UBND tỉnh ban hành chương trình 

hành động duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2014-2016, tầm nhìn đến 2020 về cung cấp nước sạch cho 

người dân theo Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn; năm 2019 đã thực hiện các nội dung chủ yếu sau:  

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 537/QĐ-UBND ngày 

14/3/2019 về Công bố Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn năm 2018. Trong đó, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước 

hợp vệ sinh đạt 93,44% ( 452.337/484.083 người); Tỷ lệ người dân nông thôn sử 

dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 51,1% (247.307/484.083 người). 

- Đã hoàn thành công tác phân tích chất lượng nước sinh hoạt năm 2019, cụ 

thể: 211 mẫu tại 30 thôn thuộc 12 xã của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải 

Lăng và Triệu Phong. Công tác cập nhật số liệu theo kế hoạch đến tháng 10 các 

xã bắt đầu điều tra, cập nhật số liệu nên chưa triển khai. 

 -Hoàn thành chiến dịch truyền thông hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch 

và vệ sinh môi trường năm 2019; Phối hợp với UBND huyện Cam Lộ tổ chức 

thành công lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 
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trường quy mô cấp huyện. 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn và thực hiện công 

tác theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Triển khai thực 

hiện nhiệm vụ tại công văn số 2740/UBND-NN ngày 19/6/2019 và công văn số 

3109/UBND-NN ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh). 

Phấn đấu đến cuối năm 2019, đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu dân cư nông thôn 

sử dụng nước hợp vệ sinh 92,83% (Theo NQ 17/2018 ngày 8/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019). 

12. Thực hiện phân cấp Quản lý Nhà nước 

Thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước, từ năm 2017 Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn đã báo cáo kết quả thực hiện về công tác phân cấp và đề xuất các 

nội dung phân cấp quản lý nhà nước, trong 4 nội dung đề xuất đã hoàn thành 4/4 

nội dung, cụ thể như sau: 

- Quyết định quy định tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020: Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện theo Quy định tại Quyết 

định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ 

lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh 

căn cứ Quyết định trên và ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

- Quyết định UBND tỉnh ban hành Danh mục công trình áp dụng cơ chế 
đầu tư đặc thù Chương trình MTQG nông thôn mới: UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định 1862/QĐ-UBND ngày 7/7/2017 ban hành danh mục loại dự án được 

áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương 

trình MTQG giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025: UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định 325/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 Quyết định ban hành bộ tiêu chí 

về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

- Quyết định chi phí quản lý Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2017-
2020 và định hướng đến năm 2025: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 

26/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 quyết định ban hành quy định mức hỗ trợ 

cho hộ gia đình và chi phí quản lý chương trình bố trí dân cư theo quyết định số 

1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2018 - 2020. 

Đối với công tác quản lý công chức, viên chức, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

ban hành quyết định số 522/QĐ-SNN ngày 27/11/2017 về việc ban hành Quy 

định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Trị, trong đó phân cấp cụ thể các nội dung về quản lý hồ 
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sơ cán bộ; công tác quy hoạch; bổ nhiệm cán bộ; nghỉ hưu CCVC; chuyển đổi vị 

trí công tác.  

Việc phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương phù hợp 

với tình hình thực tế, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa 

phương; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng thời phát 

huy tính chủ động, trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo 

ngành với quản lý theo lãnh thổ, phân định rõ quản lý nhà nước của Bộ ngành, địa 

phươnggắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tính công khai, minh 

bạch trong hoạt động quản lý. Tuy nhiên, việc phân cấp, phân quyền hiện nay vẫn 

còn có những hạn chế nhất định, một số văn bản phân cấp cần phải bổ sung sửa 

đổi do các văn bản căn cứ thực hiện đã hết hiệu lựchoặc đã bổ sung sửa đổi như 

công tác quản lý tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng công chức, viên chức, công 

tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...  

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, 

quyết liệt từ Lãnh đạo Sở đến thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sởđã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cán bộ 

công chức, viên chức và người lao động góp phần triển khai có hiệu quả các 

nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Tổ chức bộ máy của Sở được kiện toàn, tinh gọn và phù hợp với quy định; 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ được quan tâm, chú trọng.  

 Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đã mang lại 

nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người 

dân và tổ chức. 

Sử dụng tài sản công và chi tiêu tài chính hợp lý và đúng quy định. 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, tập trung tại Văn 

phòng Sở Nông nghiệp và PTNT làm giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao 

dịch của tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước. Sau khi Trung tâm Phụcvụ hành 

chính công tỉnh đi vào hoạt động từ tháng 8/2019, các cán bộ công chức được 

phân công phụ trách giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tình, 

chu đáo. Do đó, các thủ tục hành chính luôn được giải quyết trước và đúng thời 

gian quy định. 

Qua nhiều năm, tinh thần và trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức 

được nâng lên, hiệu quả hoạt động rõ nét. Nhiều cán bộ công chức, viên chức 

tham gia tích cực các hoạt động cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, đặc 

biệt đã đầu tư nhiều thời gian và công sức tham gia cuộc thi CCHC có chất 

lượng... 
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2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn 

một số hạn chế như sau: 

- Cán bộ đầu mối phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở và các đơn 

vị trực thuộc thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo, bồi dưỡng một 

cách có hệ thống.  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc ở một số đơn vị còn thiếu, chưa đáp 

ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính trong tình hình mới, nhất là các đơn 

vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị nâng cấp trang thông tin cán bộ công chức viên chức tỉnh để thuận 

tiện hơn trong quá trình quản lý và khai thác thông tin CBCCVC. 

- Về kinh phí phục vụ hoạt động cải cách hành chính cần được quan tâm hơn 

nữa, đề nghị Sở nội vụ tham mưu hằng năm bố trí cho các đơn vị một khoản kinh 

phí ngoài khoán chi, xem như thực hiện nhiệm vụ đặc thù để đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính. 

- Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác cải cách hành 

chính, nhất là những chủ trương, biện pháp và những điển hình làm công tác cải 

cách hành chính để học tập và vận dụng vào mỗi cơ quan, địa phương nhằm thúc 

đẩy hơn nữa công tác cải cách hành chính trên toàn tỉnh đạt được kết quả cao. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 

của Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 
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