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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính quý III 

và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 
 

Thực hiện Văn bản số 3712/BNN-TCCB ngày 10/6/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, Cục 

Kinh tế hợp tác và PTNT (sau đây gọi tắt là Cục) báo cáo kết quả thực hiện công tác 

cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 như sau: 

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

QUÝ III 

1. Đánh giá về hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị đối với CCHC 

Thực hiện cải cách công tác hành chính năm 2022, Đảng ủy Cục Kinh tế 

hợp tác và PTNT đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-ĐU ngày 04/4/2022 về đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch triển khai cụ thể số 

201/QĐ-KTHT-VP, với các mục tiêu, nội dung, với các mục tiêu, nội dung chi tiết 

triển khai thực hiện 7 nhóm công việc CCHC, phân công cụ thể các đối tượng 

Phòng, Bộ phận, cá nhân chủ trì, phối hợp thực hiện. 

Văn Phòng Cục là đơn vị đầu mối theo dõi sát sao, tổng hợp kết quả theo 

từng tháng, báo cáo cụ thể tiến độ tại các cuộc họp giao ban tháng của toàn Cục. 

Đảng ủy, Lãnh đạo Cục kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vướng mắc đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện 7 nhóm nội dung công tác CCHC theo đúng kế hoạch, tiến 

độ đề ra. 

2. Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch CCHC năm 

Tiến độ thực hiện 32 nhiệm vụ, 59 hoạt động thuộc 07 nhóm lĩnh vực 

CCHC theo Kế hoạch số 201/QĐ-KTHT-VP về công tác cải cách hành chính năm 

2022 của Cục như sau: 

Tính đến hết tháng 8/2022, đã thực hiện được 26/32 nhiệm vụ và 44/59 hoạt 

động (đạt 81,25%), cụ thể: 

- Công tác chỉ đạo điều hành CCHC: 08 nhiệm vụ 19 hoạt động: Đã hoàn 

thành 08/08 nhiệm vụ 17/19 hoạt động. Hoạt động Thực hiện tự đánh giá chấm 
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điểm chỉ số CCHC của Cục theo chỉ đạo hướng dẫn của Bộ và hoạt động Tổ chức 

đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 đang tiếp tục triển khai. 

- Cải cách thể chế: 05 nhiệm vụ 07 hoạt động: Đã hoàn thành 05/05 nhiệm 

vụ 07/07 hoạt động, đạt 100% theo kế hoạch. 

- Cải cách thủ tục hành chính: 01 nhiệm vụ, 02 hoạt động. Đã thực hiện 

01/01 nhiệm vụ, 02/02 hoạt động, đạt 100% theo kế hoạch.  

- Cải cách tổ chức bộ máy: 04 nhiệm vụ, 07 hoạt động. Đã thực hiện 02/04 

nhiệm vụ,  03/07 hoạt động. Nhiệm vụ rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy của các đơn vị thuộc Cục; nhiệm vụ Sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức của 

Cục theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW: Tiếp tục triển 

khai khi có hướng dẫn của Bộ. 

- Cải cách chế độ công vụ: 05 nhiệm vụ, 06 hoạt động. Đã thực hiện 04/05 

nhiệm vụ; 05/06 hoạt động. Nhiệm vụ Rà soát cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ công 

chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng 

cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu hiệu quả công việc: Tiếp tục triển khai khi có 

hướng dẫn mới. 

- Cải cách tài chính công: 03 nhiệm vụ, 03 hoạt động. Đã thực hiện 01/03 

nhiệm vụ, 01/03 hoạt động. Nhiệm vụ Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, kế toán; 

thực hiện đúng quy định về quản lý tài sản tại đơn vị và nhiệm vụ Tổ chức kiểm 

tra công tác quản lý tài chính, kế hoạch, tài sản: Đang tiếp tục triển khai. 

- Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: 06 nhiệm vụ, 15 

hoạt động. Đã thực hiện 05/06 nhiệm vụ, 09/15 hoạt động. Các nhiệm vụ: Nâng 

cấp, phát triển hạ tầng CNTT của Cục đáp ứng yêu cầu phát triển CPĐT, CĐS 

trong lĩnh vực nông nghiệp; Xây dựng cổng dữ liệu mở về nông nghiệp và PTNT; 

Xây dựng phát triển nền tảng dữ liệu mở nông nghiệp và PTNT; Xây dựng hệ 

thống lưu trữ điện tử chuyên ngành nông nghiệp và PTNT; Xây dựng kho dữ liệu 

ngành nông nghiệp và PTNT dùng chung: Sẽ triển khai khi Bộ hoàn thiện phần 

mềm ứng dụng. 

Dự kiến đến 31/12/2022 sẽ hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế 

hoạch đề ra. 

3. Đánh giá về công tác kiểm tra CCHC: Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cải 

cách hành chính của Cục thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn 

báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch cải cách hành chính 

năm đã xây dựng và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ giao 

đảm bảo triển khai đúng tiến độ. 
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4. Về công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính: 

- Tiếp tục thực hiện các văn bản hướng dẫn về tuyên truyền cải cách hành 

chính tới tất cả các cán bộ công chức như: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 5011/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/12/2021 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 

của Bộ; Quyết định số 201QĐ-KTHT-VP ngày 24/12/2021 của Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT phê duyệt kế hoạch thực hiện các hoạt động cải cách hành chính năm 

2022 của Cục. 

- Triển khai kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ tại các cuộc họp, hội nghị 

về công tác cải cách hành chính. 

- Các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính cụ thể: 

+ Đăng tải 11 tin, bài về chỉ đạo điều hành nhiệm vụ chính trị của Cục, công 

tác công vụ. 

+ Tổ chức tập huấn cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước triển khai công tác xây dựng 

Chính phủ điện tử, chuyển đổi số. 

+ Đối với cải cách thể chế: Đã đăng tải lên Website của Cục và cơ sở dữ 

liệu Quốc gia Thông tư số 04/2022/TTBNNPTNT ngày 11/7/2022 hướng dẫn hỗ 

trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 do Cục chủ trì soạn thảo; Đăng tải, xin ý kiến rộng rãi Hồ sơ 

Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. 

5. Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

a) Năm 2022, Cục được giao thực hiện 12 nhiệm vụ, cụ thể: 

- 02 Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ: i) Chiến lược phát triển cơ giới 

hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản đến năm 2030; ii) Chiến lược 

phát triển ngành nghề nông thôn.  

- 02 Nghị định của Chính phủ: i) Nghị định đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ 

trong nông nghiệp; ii) Nghị định phát triển kinh tế trang trại.  

- 01 Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết của Chính phủ về phát triển 

HTX nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.  

- 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt các Chương trình, Đề án 

cấp Chính phủ phê duyệt:  

(i) Đề án nâng cao năng lực thích ứng với Biến đổi khí hậu cho HTXNN vùng 

ĐBSCL giai đoạn 2021-2025;  
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 (ii) Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn giai đoạn 2021-2025; 

(iii) Đề án phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp;  

(iv) Đề án đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn 

vùng ĐBSCL giai đoạn 2022-2030 

(v) Chương trình Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-

2030;  

(vi) Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên 

giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng 

đến năm 2030.  

- 01 Thông tư của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT: Thông tư hướng dẫn 

thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2022.  

b) Kết quả thực hiện: 

Trong quí III, đã hoàn thành 02 nhiệm vụ: Chương trình bảo tồn và phát 

triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 (Quyết định số 801/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án nâng cao năng lực thích ứng 

với Biến đổi khí hậu cho hợp tác xã nông vùng Đồng bằng SCL giai đoạn 

2021-2025 (Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của thủ tướng Chính phủ). 

Đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khác theo Kế hoạch. 

Lũy kế đến hết tháng 8/2022, đã hoàn thành 05/12 nhiệm vụ, phấn đấu trong 

tháng 9/2022, hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 02 nhiệm vụ: Chiến 

lược phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị quyết của Chính phủ về phát triển 

HTX nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế  

a) Kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Theo Kế hoạch Bộ giao, 

năm 2022, Cục chủ trì xây dựng 02 văn bản QPPL. Kết quả đến nay:  

- Đã hoàn thành ban hành 01 Thông tư đúng tiến độ (Thông tư số 

04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025) 

- Đang đăng tải hồ sơ xin ý kiến góp ý xây dựng Nghị định về chính sách 

khuyến khích phát triển kinh tế trang trại: Thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. 

b) Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật 

Tổng kết, báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

về theo dõi thi hành pháp luật. 
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Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Chương trình, dự án 

thuộc các lĩnh vực của Cục được giao quán lý nhà nước tại các địa phương, kịp 

thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

Trong quí III và 9 tháng đầu năm Cục chưa có phát hiện sai phạm cần phải 

xử lý, không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối 

với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục.  

c) Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật   

Trong quí III, Cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức phổ biến, giáo 

dục pháp luật và các hoạt động tuyên truyền về Chương trình phòng, chống tác hại 

thuốc lá; Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma 

túy... 

Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội thảo về tuyên truyền, hướng dẫn thực 

hiện: Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ 

trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Trình Bộ phê duyệt và gửi các địa phương về Hướng dẫn triển khai thực 

hiện Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, 

hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 

năm 2030 theo Quyết định số 590/QĐ-TTg. 

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết 

định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ); 

d) Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

Quí III, Cục đã tiến hành rà soát hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật 

do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành và các Bộ khác phối hợp (liên tịch ban) 

hành để quản lý lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn theo qui định tại 

khoản 1 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

qui định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản qui 

phạm pháp luật. Đề nghị đề xuất bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản QPPL (Thông tư liên 

tịch số 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010; Thông tư số 

03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014; Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 27/4/2015). Các văn bản liên quan đến việc quy định và quảm lý mã HS… 

c) Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm, đơn giản hóa 

quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh: Theo Kế hoạch của Bộ giao, Kế 

hoạch CCHC của Cục năm 2022 và thực tế triển khai không có nội dung, nhiệm 

vụ này. 

- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc lĩnh vực do Bộ, cơ quan đơn vị 

ban hành hoặc tham mưu ban hành: Đến thời điểm báo cáo, các lĩnh vực quản lý 
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nhà nước được giao thuộc Cục có tổng số 10 thủ tục hành chính, trong đó: Phân cấp 

cho cấp tỉnh thực hiện 07 TTH, cấp huyện thực hiện 03 TTHC. Nội dung chi tiết của 

10 thủ tục hành chính được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ, Cục, được cập 

nhật đầy đủ vào cơ sở quản lý dữ liệu Quốc gia. 10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Cục được cung cấp dịch vụ công mức độ 2. 

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

TTHC: Không có. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy  

- Thực hiện rà soát thực trạng bộ máy tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và 

Phát triển nông thôn, rà soát 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 thuộc và trực thuộc để tham mưu cải cách bộ máy quản lý phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức sau khi Chính phủ ban hành Nghị 

định quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT (thay thế Nghị 

định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ). 

Hiện nay, bộ máy tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,  

gồm: Cục trưởng, 03 Phó Cục trưởng; 08 phòng (Văn phòng Cục, Phòng Kinh tế 

hợp tác, Quy hoạch và Bố trí dân cư, Giảm nghèo và An sinh xã hội nông thôn, Cơ 

điện, Ngành nghề nông thôn, Nghề muối, Công tác phía Nam) và Trung tâm Kiểm 

định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp.  

Số lượng biên chế được giao năm 2021 là 49 công chức (làm việc tại Cục) 

và 40 viên chức (thuộc Trung tâm Kiểm định ATMTBNN); số biên chế thực tế của 

Cục hiện nay là 45, trong đó công chức có mặt tại thời điểm báo cáo của Cục là 

44, 01 công chức đang công tác biệt phái tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 14 viên 

chức.  

Như vậy hiện tại Cục đang thiếu biên chế (05 công chức, 26 viên chức) để 

bố trí cơ cấu đáp ứng nhiệm vụ được giao và theo quy định tại Điều 18a, Nghị 

định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 28/8/2020.  

Đối với việc thành lập và vận hành Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông 

thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn giai đoạn 2020-2025 (Quyết định số 1072/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/3/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT), Văn phòng đặt tại Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT, trụ sở tại thành phố Cần Thơ. Tuy vậy đến thời điểm hiện nay Bộ đã 

điều động 01 đồng chí Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt kiêm nhiệm để quản lý Văn 

phòng và điều động 03 công chức về làm việc tại Văn phòng. Hiện nay Cục đã có 

Văn bản trình Bộ xin chủ trương điều động, bổ nhiệm 01 công chức nhận nhiệm 

vụ Phó Chánh Văn phòng - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, bổ 

sung 06 công chức làm nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng và trình Bộ Đề án mua 
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sắm trang thiết bị phục vụ quản lý điều hành và chi phí hoạt động thường xuyên 

của Văn phòng Điều phối. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước 

giữa Trung ương và địa phương đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý: 

Cục đã tham mưu trình Bộ ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/7/2022. Tại Mục 2 Điều 9 Thông tư 04/2022/TT-BNNPNTT quy định: Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu nội dung, 

mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương; 

chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực 

nông nghiệp quy định tại Thông tư này.” 

Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT các địa phương đã tích cực phối hợp 

với các Sở ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND ban hành 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch thực hiện, quy định nội dung, định 

mức hỗ trợ, vốn đối ứng, quy trình thực hiện và phân bổ vốn để triển khai Chương 

trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2022. Nhiệm vụ đến cuối năm 2022 các 

địa phương ban hành đầy đủ hướng dẫn để thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công chức, viên 

chức theo quy định của Chính phủ: Đang thực hiện theo Đề án vị trí việc làm của 

Cục năm 2019. 

- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức (thi tuyển, xét tuyển):  Không 

- Thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức: Hoàn thành bổ nhiệm 

lại chức danh Phó Trưởng phòng cho 01 công chức. 

- 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: Thực 

hiện chuyển ngạch chuyên viên cao cấp cho 03 công chức đã tham gia thi chuyển 

ngạch năm 2021 đúng quy định; rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cử 17 công chức, 

viên chức tham gia kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính. 

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

chức thuộc phạm vi quản lý: Nhìn chung, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của công chức trong Cục thực hiện tốt, đôi khi vẫn còn một vài công chức 

thực hiện chưa nghiêm theo quy định, nội quy của cơ quan như đi muộn, về sớm. 

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Trong 9 tháng đầu 

năm Cục đã cử 01 công chức bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; 02 công chức 

tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị. 
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- Tình hình ban hành và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút 

người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước tại các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ và cơ quan đơn vị: Không. 

5. Cải cách tài chính công   

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính – ngân sách tại Bộ, cơ 

quan, đơn vị: 

+ Kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Không 

+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

nhà nước về tài chính, ngân sách: Không 

- Thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: Ban hành Quyết định 

số 53/QĐ-KTHT-VP ngày 18/4/2022 ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 54/QĐ-KTHT-VP ngày 

18/4/2022 ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; 

rà soát hệ thống tài sản của Cục, cập nhật trên phần mềm quản lý tài sản công 

quốc gia của Bộ Tài chính. 

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

(Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên 

quan): Cục có đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đảm bảo 100% chi 

thường xuyên (Trung tâm Kiểm định kỹ thuật An toàn máy, thiết bị nông nghiệp). 

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

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

tử, Chính phủ số: Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các kiến trúc, quy 

chế, quy định nội bộ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các văn bản quy phạm pháp 

luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Cục về xây dựng, phát triển, quản 

lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ số và Chính 

quyền số các cấp phù hợp với định hướng Chiến lược. 

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

Hiện nay, Cục đang xây dựng phương án nâng cấp, phát triển hạ tầng CNTT đáp 

ứng yêu cầu phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Nâng cấp hệ thống mạng LAN cho công chức và người lao động làm nền 

tảng cho việc triển khai các ứng dụng CNTT được thông suốt, đảm bảo cho tất các 

công chức, người lao động của Cục đều có thể truy cập, kết nối, chia sẻ thông tin, 

giao dịch thư điện tử công vụ, tra cứu thông tin và khai thác các cơ sở dữ liệu 

dùng chung của Bộ, Cục.  

Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà 

nước; xây dựng, duy trì phát triển hệ thống họp, hội nghị trực tuyến. 
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Sử dụng có hiệu quả chứng thư số, chữ ký số đối với công tác quản lý, ban 

hành văn bản nhằm đảm bảo tính pháp lý trong trao đổi văn bản, tài liệu, an toàn 

thông tin trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); gửi - nhận văn bản, giấy tờ và 

xử lý công việc trên môi trường điện tử để tiết kiệm chi phí in ấn, tem thư và thời 

gian xử lý. 

Phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ hoạt động như: công tác chỉ đạo, 

quản lý và điều hành; hệ thống thông tin báo cáo; họp trực tuyến; làm việc từ xa; 

phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ các công tác khác… 

- Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng:  Hướng đến chuyển 

đổi số toàn diện ở tất cả các lĩnh vực quản lý, Cục đã từng bước tổ chức triển khai, 

vận hành một số cơ sở dữ liệu như: 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, nhằm tạo điều kiện cho các HTX nông 

nghiệp tiếp cận các chủ trương, chính sách một cách hiệu quả, xác thực, Cục Kinh 

tế hợp tác và PTNT đã tổng hợp, lựa chọn dự kiến được 66 HTX nông nghiệp điển 

hình, đặt tên là nhóm “Coop.66” để xây dựng kế hoạch hỗ trợ mô hình HTX nông 

nghiệp điển hình giai đoạn 2022-2025 làm cơ sở phát triển, nhân rộng trên cả 

nước. Nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số cho 66 HTX nông nghiệp điển 

hình, Cục đã kết hợp với Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam triển khai ứng dụng 

Phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm và Kế toán HTXWACA đến 66 HTX để 

giúp các HTX ứng dụng hiệu quả các phần mềm trong quản lý sản xuất và phần 

mềm kế toán và đang tổ chức tập huấn đến các hợp tác xã. Đồng thời, Cục đã kết  

hợp với Công ty CPĐT Digital Kingdom triển  khai ứng dụng chuyển đổi số 

“Coop.66” (App Coop.66) giúp các HTX có thể gắn kết, tương tác trao đổi, thảo 

luận và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các đơn vị quản lý địa phương, tiếp cận các 

giá trị tiện ích công nghệ, khoa học kỹ thuật và phát triển giá trị kinh tế số hiệu 

quả trong môi trường kinh tế tập thể. 

Đối với việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý 

ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn: Đã nghiệm thu Hệ thống phần mềm 

ứng dụng “Xây  dựng cơ sở dữ liệu quản lý năng lực giám sát và đánh giá ngành 

kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và đang tập huấn cho các địa phương để 

đưa vào sử dụng.  

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ: Ngoài việc ứng 

dụng chữ ký số cho các văn bản đi và đến được thực hiện qua hệ thống văn phòng 

điện tử, Cục còn ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các nhiệm vụ chuyên môn 

khác như: 

+ Hệ thống phần mềm kế toán Misa (thực hiện quản lý trong lĩnh vực kế toán). 

+ Hệ thống phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội EBH của Bảo hiểm xã hội 

(thực hiện kê khai bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức và người lao động). 
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+ Hệ thống phần mềm kê khai thuế (thực hiện việc kê khai thuế). 

+ Hệ thống công nghệ số trong quản lý dữ liệu hợp tác xã nông nghiệp tại 

www.https://quanlyhtxnongnghiep.gov.vn (hệ thống đã đi vào hoạt động và Cục 

đã tập huấn tới Chi cục Phát triển nông thôn, một số Phòng Nông nghiệp của Sở 

Nông nghiệp và PTNT và tới cấp huyện của các tỉnh để cập nhật số liệu từ địa 

phương đến Trung ương giúp cho việc cung cấp các số liệu của địa phương một 

cách nhanh chóng, chính xác khi Lãnh đạo Bộ, Cục yêu cầu). 

+ Hệ thống dữ liệu tương tác giữa Cục với Chi cục PTNT các tỉnh và các 

đơn vị có liên quan. 

Đến nay, công tác chỉ đạo, điều hành cơ bản đã được thực hiện trên môi 

trường mạng với 100% văn bản gửi, nhận trực tuyến giữa các cơ quan (trừ các văn 

bản mật) và kết nối trao đổi văn bản hành chính thông qua hệ thống quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc; 100% thực hiện tốt chữ ký số. Việc tương tác giữa Cục 

với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục PTNT các tỉnh, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan về hệ thống cập nhập, trao đổi thông tin, dữ liệu, số liệu cũng 

như công tác chỉ đạo điều hành ở tất cả các lĩnh vực giao quản lý được thực hiện 

chủ yếu thông qua cổng thông tin điện tử. Đặc biệt, ở một số lĩnh vực chuyên môn 

đã bước đầu ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước, cụ thể: 

+ Hệ thống quản lý dữ liệu hợp tác xã nông nghiệp. 

+ Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành được tích hợp trên trang thông tin điện tử. 

- Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Cục không thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3,4) và không có thủ tục hành chính thực 

hiện tại đơn vị.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt tích cực 

Với mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách 

hành chính nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, 

Cục đã kịp thời triển khai áp dụng phần mềm văn phòng điện tử mới sử dụng chung 

khối cơ quan Bộ tới toàn thể công chức. Đến nay, 100% công chức được cấp tài 

khoản và sử dụng phần mềm văn phòng điện tử dùng chung của Bộ phục vụ công 

tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo và điều hành, thực thi nhiệm vụ được giao làm 

tăng hiệu quả thực thi công vụ, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy, kịp thời xử lý 

công việc, công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị; đến nay, tất cả công 

chức đã sử dụng thành thạo, khai thác thông tin trên môi trường điện tử phục vụ 

cho công tác chuyên môn. 

http://www.https/quanlyhtxnongnghiep.gov.vn
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Công tác kiểm tra văn bản và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp 

luật được thực hiện liên tục. 

Tài chính công được quản lý chặt chẽ hơn thông qua việc xây dựng quy chế 

chi tiêu nội bộ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. 

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã có những 

thành công nhất định trong vấn đề quản lý và tuyển dụng.  

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Hạ tầng kỹ thuật chưa được tối ưu hóa, chưa có khả năng linh hoạt đáp ứng 

yêu cầu mới phát sinh; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước còn 

hạn chế; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến 

thấp vẫn còn nhiều công đoạn thủ công, dựa trên giấy tờ theo cách truyền thống. 

Khối lượng công việc được giao trong năm 2022 tương đối lớn trong khi 

số lượng công chức còn thiếu, chưa đủ biên chế được Bộ giao. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2022 

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

Chỉ đạo các Phòng, Bộ phận thực hiện nghiêm túc kế hoạch CCHC năm 

2022 đã đề ra, tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định. 

Hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ giao 

đúng (7/12 nhiệm vụ). 

2. Cải cách thể chế  

Hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản QPPPL Bộ giao; Trình ban hành 

Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại đúng tiến độ. 

3. Cải cách thủ tục hành chính: Rà soát, trình công bố, công khai thủ tục 

hành chính về lĩnh vực trang trại, cơ điện khi Nghị định được ban hành. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

- 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 

thuộc và trực thuộc sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ. 

- Đề xuất tuyển dụng bổ sung công chức, viên chức còn thiếu so với chỉ tiêu 

biên chế nhằm đáp ứng thực hiện công việc được Bộ phân công. 

- Bổ sung, kiện toàn tổ chức biên chế cho Văn phòng điều phối nông 

nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 

- Sắp xếp công chức phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.  

- Thực hiện kế hoạch điều động cán bộ, công chức năm 2022.  
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5. Cải cách chế độ công vụ:  

- Thực hiện công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.  

- Cử công chức tham dự các khóa đào tạo bồi dưỡng. 

6. Cải cách tài chính công: Thực hiện đúng và tuân thủ theo các văn bản 

hướng dẫn của Nhà nước và Bộ Tài chính đề ra; đảm bảo quản lý chi tiêu được 

minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. 

Thực hiện tốt việc áp dụng Quy chế Chi tiêu nội bộ trong thanh toán, quyết 

toán kinh phí hoạt động của đơn vị. 

7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số:  

- Sử dụng đúng quy định, có hiệu quả Văn phòng điện tử dùng chung của 

Bộ. 

- Đưa vào sử dung và vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Kinh tế hợp 

tác và PTNT. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm ban hành chức năng, nhiệm vụ để 

tổ chức bộ máy theo ngành dọc, có căn cứ để giải đáp các đề xuất, vướng mắc của 

các Chi cục Phát triển nông thôn tại một số tỉnh về việc chi tách, sáp nhập.  

2. Đề nghị Bộ cho phép Cục được bổ sung, tuyển dụng công chức, viên chức 

để hoàn thành các công việc được giao. 

3. Đề nghị Bộ bố trí nhân lực, kinh phí và các trang thiết bị cần thiết khác để 

công chức, người lao động làm việc tại Văn phòng Điều phối nông nghiệp nông 

thôn vùng ĐBSCL. 

Trên đây là kết quả triển khai công tác cải cách hành chính quý III, nhiệm vụ 

trọng tâm quý IV năm 2022 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT gửi Văn phòng 

thường trực Cải cách hành chính Bộ tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:                                    CỤC TRƯỞNG 
- VPTT CCHC Bộ; 

- Các đ/c LĐ Cục;   
- Các Phòng, bộ phận;       

- Lưu: VT, VP. 

 

  

VPC               Hà Phương      Lê Đức Thịnh 
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