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UỶ BAN NHÂDÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 167/BC-SNN Tuyên Quang, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
   Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 

  

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2022; Văn 

bản số 753/UBND-NC ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng 

kế hoạch CCHC hằng năm và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.  

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính 6 tháng đầu năm 2022, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Việc ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện 

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 225/KH-

UBND ngày 24/12/2021 về công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 

2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-SNN ngày 

26/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022, tập trung thực hiện 06 nội dung cải 

cách hành chính, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ 

chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát 

triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây 

dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 

603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 67/KH-SNN 

ngày 24/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Sở thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính hằng quý, 6 tháng và năm, đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định tại 

Văn bản số 385/SNN-TCCB ngày 11/3/2022. 

2. Về công tác kiểm tra cải cách hành chính 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-SNN ngày 

04/3/2022 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Tập trung kiểm 

tra các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính; Kế 
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hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính và Kế hoạch thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

3. Công tác thông tin, tuyên tuyền cải cách hành chính 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2022, Sở 

Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 10/KH-SNN ngày 27/01/2022 

tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022. Tập trung tuyên truyền các quan 

điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải 

cách hành chính; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về triển khai 

thực hiện công tác cải cách hành chính.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022; Văn bản số 664/UBND-THVX ngày 

04/3/2022 của UBND tỉnh về xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao xây dựng 04 VBQPPL. Sở đã 

phân công rõ trách nhiệm của từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

trong việc tham mưu xây dựng VBQPPL tại Văn bản số 184/SNN-VP ngày 

11/02/2022. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

(1) Nghị quyết của Hội  đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây trội, cây đầu dòng, vườn 

giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị quyết, trình 

UBND tỉnh tại Tờ trình số 65/TTr-SNN ngày 24/5/2022. 

(2) Quyết định quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong  

việc quản  lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang xin ý kiến các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở tham gia vào dự thảo Quyết định. 

(3) Quyết  định  của  UBND  tỉnh thay  thế  Quyết  định  số 15/2020/QĐ-

UBND ngày 27/8/2020  ban  hành  Quy  chế hoạt  động,  nội  dung  chi, mức 

chi,  quản  lý,  sử  dụng  Quỹ Phòng,  chống  thiên  tai;  phân cấp  và  giao  Ủy  

ban  nhân  dân cấp  huyện,  cấp  xã  sử  dụng Quỹ  phòng  chống  thiên tai tỉnh 

Tuyên  Quang. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành xây dựng dự 

thảo Quyết định, trình UBND tỉnh ban hành tại Tờ trình số 60/TTr-SNN ngày 

17/5/2022. 

 (4) Quyết  định  của  UBND  tỉnh thay  thế  Quyết  định  số 21/2013/QĐ-

UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh về việc  ban  hành  Quy  định  tổ chức 
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quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng dự thảo Quyết  định. 

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL 

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-SNN ngày 13/01/2022 

về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2022. 

Kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL: Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực 

hiện rà soát 21 VBQPPL, trong đó: 13 VBQPPL còn hiệu lực (05 Nghị quyết; 08 

Quyết định); 08 VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ. Sở đã lập danh mục VBQPPL do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần gửi Sở Tư pháp 

tại Văn bản số 03/SNN-VP ngày 04/01/2022; đồng thời, qua rà soát đã kiến nghị 

thay thế 03 VBQPPL (01 Nghị quyết và 02 Quyết định) tại Văn bản số 

2619/SNN-VP ngày 24/12/2021; Tờ trình số 14/TTr-SNN ngày 11/02/2022. 

1.3. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 271/SNN-VP 

ngày 25/02/2022 về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2022, đến nay đang tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

1.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn 

bản số 208/SNN-VP ngày 15/02/2022 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Văn bản số 

261/SNN-VP ngày 16/02/2022 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến VBQPPL.                             

Kết quả tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022: Tổ chức 394 cuộc tuyên 

truyền về quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm 

thủy sản; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với 31.301 

lượt người tham gia; biên soạn, in ấn và cấp phát 491 cuốn tài liệu tuyên truyền 

về chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021-2025. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính (TTHC)  
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Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 

Kế hoạch số 11/KH-SNN ngày 09/02/2022 về thực hiện công tác kiểm soát TTHC 

năm 2022; Kế hoạch số 14/KH-SNN ngày 10/02/2022 về rà soát, đánh giá TTHC 

năm 2022. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tiến hành rà soát 

kịp thời, đúng trình tự, đảm bảo chất lượng và thời gian theo kế hoạch. 

2.2. Tổng hợp số lượng TTHC; kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ và kết quả 

giải quyết TTHC 

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 106 thủ tục. 

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

hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC1. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã đăng ký đầy đủ, kịp thời chứng thư số chuyên dùng Chính 

phủ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC và triển khai thực hiện số hóa 

hồ sơ; tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công từ ngày 

01/6/2022 (Văn bản số 968/SNN-VP ngày 31/5/2022); thực hiện rà soát lại số 

lượng kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị tái sử dụng thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở và đề xuất nhu cầu số hóa, lưu trữ kết quả giải 

quyết TTHC bản điện tử gửi Sở Tài chính thẩm định. 

Kết quả giải quyết TTHC: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp 

và PTNT tiếp nhận giải quyết 2.007 hồ sơ (trong đó: 34 hồ sơ kỳ trước chuyển 

sang; 1.973 hồ sơ tiếp nhận mới) . Kết quả giải quyết: 1.856 hồ sơ giải quyết 

trước hạn; 51 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 29 hồ sơ trả cho tổ chức, cá nhân; 71 

hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện trả 

kết quả giải quyết 118 hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ BCCI. 

2.3. Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy 

định TTHC và kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC 

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

quan đến quy định TTHC: Trong 6 tháng đầu năm 2022, không có tổ chức, cá 

nhân phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định TTHC thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Trong 6 

tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện khảo sát đối với 

                                                 

1 Văn bản số 1732/UBND-NC ngày 19/5/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 theo Văn 

bản số 2866 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 1738/UBND-THCBKS ngày 19/5/2022 về việc đôn đốc thực 

hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính. 
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100% tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện TTHC tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công với tổng số lượt khảo sát là 1.883 lượt, tỷ lệ hài lòng đạt 100%. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

3.1. Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền  hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và PTNT 

đang thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT2; Quyết định số 

362/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 

328/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của 

các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản; bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn đối với Chi cục Thủy lợi trực thuộc 

Sở Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xem xét 

ban hành Thông tư mới quy định lại chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp 

và PTNT, sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, đơn vị sẽ trình UBND 

tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Sở và các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

3.2. Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn lại cơ 

cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trình Sở Nội vụ thẩm định. 

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát vẫn còn một số vướng mắc liên quan 

đến tổ chức bộ máy và hoạt động của 03 Ban quản lý rừng đặc dụng trực thuộc 

Chi cục Kiểm lâm (Cham Chu; Na Hang, Tân Trào). Do vậy, ngày 29/3/2022, 

Sở đã có Báo cáo số 76/BC-SNN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, xin chủ 

trương xây dựng phương án tổ chức lại các Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng 

hộ trên địa bàn tỉnh.  

3.3. Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức. 

Căn cứ Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc của 

UBND tỉnh, Sở đã ban hành Quyết định giao biên chế công chức đến từng đơn 

                                                 

2 Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 15/2015/TT -

BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự 

nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 
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vị trực thuộc để làm căn cứ quản lý, bố trí và sử dụng. Chỉ đạo, yêu cầu các đơn 

vị hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở nghiêm túc chấp 

hành việc quản lý, sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc theo 

quy định gắn với tinh giản biên chế theo kế hoạch, chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền tại Quyết định số 743/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 và Văn bản số 44/SNN-

TCCB ngày 11/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Thực hiện việc ký hợp đồng lao động và quản lý, sử dụng người lao động 

đảm bảo theo đúng quy định; định kỳ thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng, tiếp nhận biên chế công chức, viên chức còn thiếu so với biên chế được 

giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

3.4. Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà 

nước giữa các cấp chính quyền   

Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung 

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý 

nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy 

mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và các văn bản, quy định 

của UBND tỉnh về phân cấp, ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Đã rà soát, báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh việc phân cấp quản lý nhà 

nước ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Văn bản số 

635/SNN-TCCB ngày 14/4/2022. Việc thực hiện phân cấp quản lý đã góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy được thế mạnh, tinh thần 

sáng tạo của từng đơn vị được phân cấp, phân quyền; phân định rõ trách nhiệm, 

thẩm quyền của từng cấp, đảm bảo tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải 

trình khi có vấn đề phát sinh. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

4.1. Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của 

công chức, viên chức 

Đối với danh mục vị trí việc làm trong cơ quan hành chính: Hiện nay, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 512/QĐ-

UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Bản mô tả công việc và 

khung năng lực theo danh mục về vị trí việc làm Sở Nông nghiệp và PTNT; hiện 

nay đã trình UBND tỉnh điều chỉnh vị trí việc làm cho phù hợp  với việc sắp xếp 

lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 

của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành 

chính thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang. Sau khi 

có hướng dẫn của bộ, ngành liên quan về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ 

chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và định mức biên chế công 

chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
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Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ xây dựng Đề án vị trí việc làm theo Nghị định số 

62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ. 

Đối với danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Hiện 

nay, có 01 đơn vị là Trung tâm Khuyến nông đã được UBND tỉnh phê duyệt 

Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người 

làm việc tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 31/12/2018. Trong thời gian 

tới, khi Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP của Chính phủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có hướng dẫn của bộ, 

ngành liên quan về vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu 

chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và 

PTNT theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ, Sở 

Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm theo 

cơ cấu, tổ chức mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4.2. Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức  

Căn cứ các Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng, tiếp nhận và kết quả 

thi tuyển công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã ban hành quyết định tuyển dụng, tiếp nhận 15 công chức, viên chức 

vào các đơn vị trực thuộc Sở (trong đó: tiếp nhận 01 công chức; tuyển dụng 06 

công chức và 08 viên chức).  

Tiến hành rà soát số lượng công chức, viên chức hiện có so với chỉ tiêu 

biên chế được giao, đăng ký bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng, tiếp nhận công chức, 

viên chức còn thiếu năm 2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Văn bản số 

185/SNN-TCCB ngày 11/02/2022 và Văn bản số 286/SNN-TCCB ngày 

27/02/2022. 

Thực hiện Quyết định 415/QĐ-UBND ngày 16/4/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu 

năm 2022, Sở đã ban hành Thông báo theo quy định, đăng trên Báo Tuyên 

Quang, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở và niêm yết 

tại trụ sở làm việc tại Thông báo số 38/TB-SNN ngày 22/4/2022. 

4.3. Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh 

tiếp nhận biệt phái đồng chí Lý Xuân Bình, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế, 

Công an tỉnh đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT và bổ nhiệm có 

thời hạn (05 năm) giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; thực hiện quy 

trình bổ nhiệm lại 11 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc các đơn vị 

trực thuộc Sở theo quy định. 

4.4. Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức  

và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo tại các cơ 

quan, đơn vị      



8 

 

Thực hiện Đề án thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT có 33 công chức, viên 

chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. 

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về 

ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022; Quyết định số 

635/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh số lượng, 

vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện thi tuyển năm 2021. Hiện nay, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám 

đốc Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang, dự kiến hoàn thành 

việc thi tuyển trong quý III/2022. 

4.5. Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, 

công chức, viên  chức tại đơn vị      

Xây dựng Kế hoạch để tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

văn hóa công vụ, công sở. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

văn hóa công sở, xây dựng nếp sống văn minh; chủ động, sáng tạo trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật và nội quy, quy chế của cơ 

quan, đơn vị. Bổ sung nội dung kiểm tra văn hóa công vụ 

4.6. Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký nhu cầu 

tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 38 lượt cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định tại Văn bản số 369/SNN-TCCB ngày 09/3/2022; Văn bản số 

371/SNN-TCCB ngày 09/3/2022. Cử 29 công chức, viên chức đi đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ3. 

4.7. Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút người có tài năng 

vào làm việc tại các cơ quan nhà nước 

Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ 

30% còn lại cho 03 công chức đã hoàn thành chương trình học Thạc sỹ với tổng 

kinh phí là 60.345.000 đồng. Thu hút tuyển dụng được 01 viên chức bằng Giỏi 

trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021, có trình độ chuyên môn nằm 

trong nhóm ngành Lâm nghiệp được thu hút của tỉnh. 

5. Cải cách tài chính công 

Tiếp tục thực hiện giao tự chủ tài chính cho 07/07 đơn vị quản lý hành 

chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế 

                                                 

3 Trong đó: 02 công chức, viên chức học Trung cấp LLCT; 03 công chức học QLNN ngạch chuyên viên; 

08 công chức học QLNN ngạch chuyên viên chính; 10 công chức học QLNN ngạch kiểm lâm viên chính, 03 công 

chức lớp QLNN ngạch Kiểm lâm viên; 02 công chức Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ; 01 công chức tham gia Lớp tập huấn về kỹ năng hành chính trong thực thi công vụ.  
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độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính tại cơ quan nhà nước theo Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2022.  

Các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài 

sản công, được công khai thống nhất thực hiện và thực hiện thông qua kiểm soát 

chi tại Kho bạc nhà nước; chủ động, cân đối, quản lý, sử dụng kinh phí được 

giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. 

Đối với 07/07 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, năm 2022 chưa 

được giao tự chủ tài chính. Tháng 1/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo 

các đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2026 theo Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

hoàn thành báo cáo tổng hợp phương án phân loại tự chủ tài chính đối với các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở giai đoạn 2022-2026 đang xin ý kiến 

thẩm định của Sở Tài chính và Sở Nội vụ. 

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao kế hoạch vốn đầu tư 

công để thực hiện hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương theo Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 71 tỷ. Đến 

nay chưa giải ngân do đang tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định.  

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

6.1. Hoàn thiện thể chế phục vụ, phát triển Chính quyền điện tử, Chính 

quyền Số 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và giai 

đoạn 2021-20254. Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Kế hoạch về phát triển 

chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 20225; đồng thời, tiếp 

tục tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra6; phối hợp, tham gia ý kiến 

xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định 

của pháp luật về dữ liệu, quản trị dữ liệu, chuyển đổi số; các văn bản về phát 

                                                 

4 Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền số và bảo 

đảm an toàn thông tin mạng tỉnh; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 111/UBND-TH ngày 

12/01/2022 về việc dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. 
5 Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 20/12/2021 về Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022; Kế hoạch số 23/KH-SNN ngày 10/3/2021 về việc triển 

khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 

ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, 

tầm nhìn đến 2030; Văn bản số 105/KH-SNN ngày 23/01/2021 về việc đề xuất nội dung chuyển đổi số ngành 

nông nghiệp đưa vào kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh.  
6 Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 29/01/2021 về triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 70/KH-SNN ngày 30/9/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin và 

đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 72/KH-SNN ngày 10/12/2021 về việc triển 

khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 
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triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư; đẩy mạnh 

triển khai thực hiện nhóm tiện tích phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến nhằm đẩy mạnh đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử7.  

6.2. Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật 

Hệ thống mạng nội bộ của Sở được quan tâm đầu tư nâng cấp, luôn hoạt 

động ổn định, thông suốt, đảm bảo phục vụ các hoạt động ứng dụng CNTT của 

đơn vị; kết nối liên thông với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu trong tỉnh và 

quốc gia; đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu triển khai xây dựng 

Chính quyền điện tử của tỉnh. 100% cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ 

được trang bị máy tính làm việc, có kết nối đường truyền internet tốc độ cao.  

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước đã 

được kết nối thông suốt với phòng họp trực tuyến tại Sở, đường truyền hoạt 

động ổn định, đảm bảo tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị truyền hình trực 

tuyến, giao ban điện tử do tỉnh tổ chức. 

6.3. Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng, dữ liệu 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã cử cán bộ phối hợp triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành nông 

nghiệp và PTNT; xây dựng báo cáo và cung cấp thông tin khảo sát hiện trạng, 

nhu cầu chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang gửi Bộ; 

tham gia các cuộc hội thảo, tham vấn về chuyển đổi số của ngành do Bộ Nông 

nghiệp và PTNT tổ chức; tham gia ý kiến góp ý xây dựng Đề án chuyển đổi số 

ngành nông nghiệp và PTNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vùng 

Trung du Miền núi Phía Bắc và dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Triển khai thực hiện dự án Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử 

(WebGIS) phục vụ quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chuyển 

đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 

tại Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 26/5/2022. Hiện nay Sở Nông nghiệp và 

PTNT đang lập đề cương nhiệm vụ và dự toán thực hiện dự án trình Sở Thông 

tin và Truyền thông, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; lập đề 

cương nhiệm vụ và dự toán xây dựng phần mềm và kho dữ liệu dùng chung của 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đăng ký danh mục cơ sở dữ liệu 

dùng chung ngành nông nghiệp và PTNT bổ sung vào cơ sở dữ liệu dùng chung 

của tỉnh Tuyên quang phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung trong toàn tỉnh 

tai Văn bản số 824/SNN-KH ngày 11/5/2022. 

                                                 

7 Văn bản số 829/SNN-VP ngày 11/5/2022 về việc thực hiện nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC, 

cung cấp DVCTT theo Kế hoạch số 32/KH-UBND. 
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Phối hợp với tập đoàn viễn thông VNPT và đơn vị tư vấn, triển khai tổ 

chức 02 cuộc hội thảo và 01 cuộc họp chuyên đề về Chuyển đổi số ngành nông 

nghiệp và PTNT nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng và 

Nhà nước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức, người 

lao động về sự cần thiết, tính cấp bách và lợi ích của chuyển đổi số trong quản lý, 

sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về 

chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển của ngành. 

Thành lập Tổ giúp việc cho chủ đầu tư thực hiện Dự án Điều tra, xây dựng 

cơ sở dữ liệu nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành và phát triển chuyển 

đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang và các nhiệm vụ, dự 

án thuộc Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh. 

Phối hợp với Công an tỉnh triển khai kết nối, xác thực thông tin công dân 

trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thông tin công dân khi thực hiện 

TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Tổ chức thập thông tin hồ sơ căn cước công dân phục vụ công tác triển 

khai cấp mã Định danh điện tử cho toàn thể cán của toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong ngành; ký cam kết và lập bổ sung hồ sơ thủ 

tục đăng ký kết nối, chia sẻ đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gửi Công an 

tỉnh tổng hợp. 

6.4. Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ CNTT trong 

hoạt động của cơ quan và phục vụ người dân, doanh nghiệp 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước8; đảm bảo 100% văn bản đi của Sở sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số  

chuyên dùng (trừ văn bản mật). Tính đến 15/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã xử lý 6.362 văn bản đến và 2.181 văn bản đi (trong đó, tỷ lệ văn bản đi được 

gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử chiếm 99%); 100% hồ sơ công việc được thực 

hiện trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); 100% cán bộ, công chức, viên 

chức sử dùng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; hòm thư điện tử phục 

vụ trao đổi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trang thông tin điện tử của Sở (http://sonnptnt.tuyenquang.gov.vn/) hoạt 

động ổn định, đăng tải, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin hoạt động của ngành, 

các chính sách mới của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và phát 

                                                 

8 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản đ iện  

tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về Ban hành  Quy chế 

Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang. 



12 

 

triển nông thôn; đăng tải đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến, kết nối với Hệ 

thống thông tin Một cửa điện tử của Sở và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đến 

tháng 6/2022, Trang thông tin điện tử của Sở đã đăng tải 498 tin, bài; cập nhật 

199 VPQPPL, văn bản hành chính, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về 

lĩnh vực nông nghiệp và PTNT; tổng số lượt truy cập là 1.247.757 lượt 

6.5. Kết quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 

Căn cứ Danh mục DVCTT ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-

UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT có 27 TTHC 

cần được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý 

III/2022. Tính đến tháng 6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện cung 

cấp 106 Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh 

(trong đó: 34 DVCTT mức độ 2, chiếm 32%; 72 DVCTT mức độ 3, 4 chiếm 

68%); 71 DVCTT đủ điều kiện theo quy định cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 100% hồ sơ DVCTT mức độ 3, 4 được tiếp nhận và xử 

lý trực tuyến trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Sở.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 

tháng đầu năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ (tổng hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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