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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 4707/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 
về Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022 và Công 
văn số 508/UBND-VP ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 
hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

- Căn cứ Kế hoạch số 4347/KH-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh 
về thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, 
Kế hoạch CCHC 4707/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách 
hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 
ban hành 02 kế hoạch của Ngành là: Kế hoạch số 2256/KH-SNN ngày 29/12/2021 
về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 2266/KH-
SNN ngày 30/12/2021 về cải cách hành chính nhà nước năm 2022. Các kế hoạch 
được xây dựng đầy đủ với 07 nội dung trọng tâm bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều 
hành về CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); 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. Kế hoạch CCHC của Sở đã phân 
công nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, đơn vị trực thuộc Sở, quy định rõ thời hạn 
hoàn thành và theo dõi kết quả thực hiện, thực hiện chế độ thông tin báo cáo định 
kỳ công tác CCHC đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Về công tác kiểm tra CCHC:

+ Về công tác thường xuyên: Để kịp thời nắm bắt tình hình CCHC, kiểm 
soát TTHC tại các phòng, đơn vị, Quý II/2022, Sở đã ban hành các công văn số 
728/SNN-VP ngày 18/5/2022 về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 
hàng tháng, Công văn số 731/SNN-VP ngày 19/5/2022 về việc triển khai thực 
hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ (hàng quý, 6 tháng, năm).
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+ Về công tác kiểm tra CCHC nội bộ theo lộ trình Kế hoạch CCHC của Sở 
năm 2022: Sở đã ban hành Kế hoạch số 1483/KH-SNN ngày 16/9/2022 về kiểm 
tra công tác CCHC nhà nước năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện 
kiểm tra tại 06 phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Trình tự, cách thức, thời 
gian kiểm tra đảm bảo quy định. 

- Về công tác thông tin, tuyên truyền: Sở đã ban hành Kế hoạch số 706/KH-
SNN ngày 17/5/2022 về tuyên truyền thực hiện CCHC năm 2022 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương. Tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nhiệm 
vụ, các kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương, các văn bản liên quan đến công tác 
CCHC tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận 
thức của mỗi công chức, viên chức, người lao động để góp phần nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước. Trực tiếp tuyên truyền, phổ 
biến các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp qua các cuộc họp giao ban tháng, họp định 
kỳ hàng tháng, hàng quý về CCHC, qua các kế hoạch tuyên truyền pháp luật của 
Sở, đăng tải tin, bài lên website của Sở. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên 
chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị về công tác CCHC. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế

- Về công tác cải cách thể chế: Năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT tham 
mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản, đều đã được ban hành và chính thức có 
hiệu lực pháp luật gồm:

+ Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 về việc ban hành cấp 
dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy 
rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Quyết 
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2022;

+ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt 
động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết 
định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Hải 
Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2022.

- Về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Sở Nông nghiệp và 
PTNT đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-SNN ngày 19/01/2022 về kế hoạch công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Sở tiếp tục tập trung chỉ đạo, tuyên 
truyền phổ biến một số văn bản như: Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành 
chính và Nghị định hướng dẫn thi hành, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn 
bản hướng dẫn thi hành, Luật phòng chống tham nhũng, văn bản QPPL trong lĩnh 
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vực vật tư nông nghiệp, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Thú y, Luật trồng 
trọt, Luật chăn nuôi... Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở 
được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: 

+ Tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp. Tổng số lớp tập huấn tuyên truyền 
phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 là 20 lớp với 990 lượt người tham dự;

+ Sao gửi tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cuộc họp, sinh hoạt 
đoàn thể, hội thi; 

+ Đăng tải thông tin pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành trên trang thông tin điện tử của Sở, 
công bố các TTHC thuộc trách nhiệm quản lý của ngành... 

+ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan bằng 
các phương tiện: pano, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Sở phát động 
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” nhằm cung cấp kiến thức 
pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử 
lý tình huống pháp lý; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu 
pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức 
trong toàn ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình 
thức phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó góp phần giảm thiểu các hành vi vi 
phạm pháp luật. 

+ Xây dựng tin, bài về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng (báo giấy, báo điện tử, đài phát thanh truyền hình 
trung ương và địa phương) nhằm nâng cao nhận thức và phát triển nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh nhà. 

- Về công tác theo dõi thi hành pháp luật: Sở ban hành Kế hoạch số 142/KH-
SNN ngày 26/01/2022 về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
năm 2022. Ngoài ra, Sở tiếp tục tham mưu giúp cấp có thẩm quyền ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ 
đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước 
cấp trên và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Luật Bảo vệ 
và Kiểm dịch thực vật, Luật thú y, Luật lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật trồng 
trọt, Luật chăn nuôi và một số Nghị định trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT 
mới được ban hành. Trong công tác quản lý đê điều Sở tiếp tục triển khai chỉ đạo, 
quản lý, xử lý các hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông; hoạt động 
động bến, bãi vật liệu xây dựng trên các bãi sông.

- Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận 13 đơn tố cáo, khiếu 
nại, kiến nghị, phản ánh; trong đó có 08 đơn tố cáo, 05 đơn kiến nghị, phản ánh. 
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Trong tổng số 13 đơn có 04 đơn không thuộc thẩm quyền; 09 đơn thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tất cả các đơn thư đã giải quyết 
dứt điểm.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra trong 
năm 2022 là 30 cuộc, trong đó có 10 cuộc thanh tra, 20 cuộc kiểm tra. Thực hiện 
thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá 01 lần/năm đối 
với 1 đơn vị); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt 
thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật rõ ràng. Việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, các hộ kinh 
doanh đảm bảo không chồng chéo, tránh gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp; Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Các kết 
luận thanh tra, kiểm tra đã cơ bản được thực hiện theo quy định. Tổng số quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 58 quyết định. Trong đó cá nhân 
51, tổ chức 07. Tổng số tiền xử phạt là 417.370.000 đồng, đều đã nộp vào NSNN, 
trong đó: của tổ chức: 45.500.000 đồng; của cá nhân: 371.870.000 đồng.

2. Cải cách TTHC

2.1. Công tác kiểm soát TTHC

- Sở thường xuyên tham mưu kịp thời trình UBND tỉnh ban hành các Quyết 
định công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Sở đầy đủ, đúng quy định. Các TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở được cập nhật, công khai kịp thời, đầy đủ tại website của tỉnh, 
Sở, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh. Việc giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng 
pháp luật, công khai, minh bạch, không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC.

- Sở đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát việc công khai TTHC và quy 
trình nội bộ giải quyết TTHC được công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công 
của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dichvucong/bothutuc và 
Cơ sở dữ liệu TTHC tỉnh tại địa chỉ http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn và 
đã có kết quả rà soát báo cáo UBND tỉnh tại công văn số 1820/SNN-VP ngày 
15/11/2022.

- Về kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC: Thường xuyên rà soát 
các quy định, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để lên phương án đơn 
giản hóa, bãi bỏ TTHC không cần thiết trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Sở đã ban hành Kế hoạch số 705/KH-SNN ngày 17/5/2022 về Kế hoạch kiểm soát 
TTHC và thực hiện cơ chế Một cửa năm 2022 trong đó lồng ghép nội dung yêu 
cầu các đơn vị thực hiện rà soát, lên phương án đơn giản hoá TTHC. Kết quả rà 

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dichvucong/bothutuc
http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn
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soát, đánh giá đơn giản hoá TTHC được Sở báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 
1209/SNN-VP ngày 29/7/2022 và Báo cáo số 1491/BC-SNN ngày 20/9/2022. Sở 
Nông nghiệp và PNTN đã thực hiện rà soát 26/26 TTHC, trong đó: lĩnh vực Chăn 
nuôi: 04 TTHC; lĩnh vực Bảo vệ thực vật: 08 TTHC; lĩnh vực Kiểm lâm: 14 
TTHC, đề nghị giữ nguyên 20 TTHC, lên phương án đơn giản hoá 06 TTHC, 
trong đó: lĩnh vực Chăn nuôi: 02 TTHC; lĩnh vực Bảo vệ thực vật: 02 TTHC; lĩnh 
vực Kiểm lâm: 02 TTHC.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả kiểm 
soát và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

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

- Về kết quả giải quyết TTHC (từ ngày 10/12/2021 đến 09/12/2022) tại Sở 
Nông nghiệp và PTNT: đã thực hiện giải quyết 3.875 TTHC, trong đó:

+ 2.893 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại cơ sở;

+ 982 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế Một cửa đúng 
quy định bao gồm: 858 hồ sơ được tiếp nhận trong kỳ, 124 hồ sơ từ kỳ trước 
chuyển qua. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thuộc tốp đầu các Sở, ban, ngành. 
Kết quả giải quyết hồ sơ: 958 hồ sơ đã được giải quyết (trong đó 952 hồ sơ được 
giải quyết trước hạn, 6 hồ sơ giải quyết đúng hạn) 24 hồ sơ đang giải quyết, không 
có hồ sơ nào bị quá hạn giải quyết.

- Về kết quả thực hiện số hoá: 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 
được số hoá đầy đủ, đúng quy định theo hướng dẫn tại Công văn số 550/VP-NC-
KSTTHC ngày 30/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương về hướng dẫn 
quy trình số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và mục II Công văn số 
9318/VPCP-KSTT.

- Về kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức 
liên quan đến quy định TTHC: Sở không nhận được bất kỳ phản ánh kiến nghị 
của tổ chức, cá nhân nào đối với những quy định về cơ chế, chính sách cũng như 
quá trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và tại cơ sở.

3. Cải cách tổ chức bộ máy 
- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Thực 

hiện các Quyết định của UBND tỉnh về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 
một số đơn vị trực thuộc Sở năm 2020, đến nay, các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm, 
Chi cục Phát triển nông thôn đã thực hiện xong việc giảm số lượng cấp phó phòng 
và tương đương tại đơn vị đảm bảo theo đúng quy định. Dự kiến trong năm 2023, 
Sở thực hiện giảm số lượng cấp phó đơn vị tại 02 đơn vị (Chi cục Phát triển nông 



6

thôn và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và 01 cấp phó trưởng phòng tại 
đơn vị Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Việc thực hiện quản lý, sử dụng biên chế được giao theo đúng quy định, 
số lượng công chức, viên chức không vượt quá số lượng biên chế được giao, phê 
duyệt hàng năm và luôn gắn với Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh quyết 
định. Cụ thể như sau:

+ Công chức: * Số biên chế được giao năm 2022: 152 chỉ tiêu;
  * Số biên chế có mặt tới 30/11/2022: 145 người;
  * Số biên chế chưa sử dụng: 07 người.

+ Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước:
* Số lượng người làm việc được giao năm 2022: 137 chỉ tiêu;
* Số lượng người làm việc có mặt tới 30/11/2022: 128 người.

4. Cải cách chế độ công vụ 
- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức (thi tuyển, xét tuyển): 

Năm 2022, Sở đăng ký 03 chỉ tiêu thi tuyển công chức. Căn cứ quy định và kế 
hoạch tuyển dụng công chức của UBND tỉnh, Sở đã niêm yết chỉ tiêu tuyển dụng; 
thành lập Hội đồng tiếp nhận Phiếu dự tuyển; tổ chức tiếp nhận, chốt danh sách 
và bàn giao đầy đủ, đúng quy định về Sở Nội vụ. Kết quả: có 02 trường hợp trúng 
tuyển được UBND tỉnh ra quyết định tuyển dụng. Sở đã thực hiện việc tiếp nhận, 
phân công tập sự theo quy định.

- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức:
+ Đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

động chức vụ đối với 11 công chức và 8 viên chức;
+ Xây dựng Kế hoạch về công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 

và đã thực hiện luân chuyển đối với 3 công chức;
+ Thực hiện các thủ tục về tiếp nhận đối với 2 công chức và 1 HĐLĐ 68;
+ Thực hiện các thủ tục về nâng lương trước thời hạn, nâng bậc lương 

thường xuyên, nâng phụ cấp đối với 57 công chức, viên chức và người lao động.
- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Ngay 

từ đầu năm Sở đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, 
viên chức năm 2022, kết quả như sau:

+ Trung cấp lý luận chính trị: 11 người;
+ Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính: 06 người;
+ Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên: 02 người;
+ Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng: 13 người.



7

5. Cải cách tài chính công

- Về thực hiện phân bổ, công khai dự toán ngân sách: Đã thực hiện công 
khai dự toán của toàn ngành tại Quyết định số 57/QĐ-SNN ngày 23/02/2022 về 
việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT. Đến ngày 15/12/2022 toàn ngành đã phân bổ dự toán đạt 77,10% tương 
ứng với số tiền 115,993 tỷ/150,508 tỷ. Tình hình thực hiện công khai dự toán của 
các đơn vị thực hiện nghiêm túc thể hiện tại Báo cáo số 244/BC-SNN ngày 
25/02/2022 báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Sở: 09/09 đơn vị thực hiện báo cáo công khai 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, đảm bảo về nội dung dự toán, hình thức 
và thời gian công khai

- Về thực hiện công khai quyết toán năm 2021 của các đơn vị: Có 11/11 
đơn vị thực hiện báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, 
đảm bảo về nội dung dự toán, hình thức và thời gian công khai. Kết quả công khai 
quyết toán của toàn Ngành cụ thể như sau:

+ Tổng số thu phí, lệ phí: 741.680.00 đồng;

+ Tổng số thu phí, lệ phí đã nộp NSNN: 741.680.00 đồng.

+ Tổng số quyết toán chi NSNN: 107.110.090.508 đồng đạt 100% so với 
dự toán cấp, trong đó: * Chi quản lý hành chính: 32.434.151.000 đồng;

* Chi sự nghiệp thủy lợi: 17.540.852.000 đồng;

* Chi sự nghiệp đào tạo: 1.890.995.937 đồng;

* Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 128.000.000 đồng;

* Chi sự nghiệp nông nghiệp: 50.512.360.469 đồng;

* Chi sự nghiệp lâm nghiệp: 4.603.731.102 đồng.

- Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Ngày 13/10/2022 Sở đã ban hành 
báo cáo số 1620/BC-SNN báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 
tháng và ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2022: toàn ngành có 09/09 đơn vị tiết 
kiệm được số tiền là: 10.254 triệu đồng. Bao gồm: tiết kiệm 10% chi dự toán 
thường xuyên của tỉnh: 8.738 triệu đồng; tiết kiệm chi thường xuyên trong dự toán 
đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 là: 1.516 triệu đồng.

- Về thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí hành chính: Sở đã ban 
hành báo cáo số 169/BC-SNN ngày 07/02/2022 báo cáo tình hình thực hiện nghị 
định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ năm 2021, toàn ngành 
tiết kiệm kinh phí QLHC năm 2021: 3.245,489 triệu đồng, trong đó: 
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+ Chi thu nhập tăng thêm:                         1.326,540 triệu đồng;

+ Chi khen thưởng phúc lợi:                      1.770,949 triệu đồng;

+ Trích Quỹ dự phòng ổn định thu nhập:       42,000 triệu đồng;

+ Quỹ khác:          106,000 triệu đồng.

- Về thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập: được thể hiện 
tại báo cáo số 169./BC-SNN ngày 07/02/2022 báo cáo đánh giá kết quả triển khai 
thực hiện nghị định 16/2015/NĐ-CP năm 2021. Toàn ngành tiết kiệm kinh phí sự 
nghiệp năm 2021: 1.128,97 triệu đồng, trong đó: 

+ Chi thu nhập tăng thêm: 670,210 triệu đồng; 

+ Quỹ phát triển sự nghiệp: 115,60 triệu đồng;

+ Trích Quỹ ổn định thu nhập: 172,00 triệu đồng;

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 171,16 triệu đồng.

Ngày 18/11/2022 Sở đã ban hành Báo cáo số 1863/BC-SNN rà soát, đánh 
giá hiệu qủa hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong đó đề xuất giai 
đoạn 2023-2025 phương án phân loại các đơn vị sự nghiệp:

+ Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: 02 (Trung tâm Khuyến nông và 
Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn);

+ Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 01 (Ban Quản lý rừng); 

+ Số đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 10 (10 hạt Quản lý đê).

- Về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công: Toàn ngành có 09/09 đơn vị 
xây dựng và ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Sở thường xuyên 
đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo công khai, kê 
khai tình hình biến động tài sản đến đơn vị cấp trên và cơ quan quản lý tài sản 
theo Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Về triển khai hướng dẫn cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập: 
Sở đã tiến hành hướng dẫn các đơn vị xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng NSNN và đã có Công văn số 11/SNN-KHTC ngày 06/01/2022 về việc xây 
dựng giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN gửi Sở Tài chính tổng hợp trình 
UBND tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 07 
tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt giá dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong một số lĩnh vực, theo phương thức 
đặt hàng.
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6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

- Về kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng: Hạ tầng công nghệ thông tin của 
Sở thường xuyên được kiểm tra, đầu tư nâng cấp đảm bảo yêu cầu xử lý công 
việc. Việc sử dụng mạng LAN, mạng Internet trong hoạt động của Sở, các đơn vị 
trực thuộc tiếp tục được duy trì, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

- Về ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện xây dựng, phát triển Chính 
quyền điện tử, Chính quyền số: 

+ Công tác xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm 
thực hiện đầy đủ hàng năm. Sở đã ban hành Kế hoạch số 1282/KH-SNN ngày 
06/8/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp 
và PTNT năm 2022; Kế hoạch số 1398/KH-SNN ngày 31/8/2022 về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023. 
Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông 
tin vào hoạt động của Sở đúng quy định.

+ Triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành Voffice trong 
hoạt động của Sở, tiếp nhận 7.688 văn bản đến, được lãnh đạo cho ý kiến chỉ đạo 
giải quyết trên hệ thống; phát hành và chuyển văn bản điện tử có ký số 2.633 văn 
bản đi. Công chức, viên chức sử dụng hòm thư công vụ trong giao dịch, trao đổi 
công việc. 

- Thực hiện triển khai ký số và xác thực số toàn ngành trên văn bản điện tử,  
hồ sơ số và kết quả TTHC.

- Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 trong đó xây dựng kế hoạch duy trì, cải tiến hoạt động mục tiêu chất 
lượng, chính sách chất lượng; xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống.

- Thường xuyên cập nhật, đăng tin bài hoạt động, thông tin tuyên truyền 
của Ngành tại địa chỉ website http://sonongnghiep.haiduong.gov.vn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

Sở Nông nghiệp và PTNT đã bám sát, thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, 
nội dung theo Kế hoạch số 2266/KH-SNN ngày 30/12/2021 của Sở về thực hiện 
CCHC nhà nước năm 2022. Công tác CCHC nhà nước được Lãnh đạo Sở thường 
xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, chặt 
chẽ, rút gọn, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế; TTHC công khai minh 
bạch. Việc sắp xếp công việc cho công chức, viên chức, người lao động đúng quy 
định, rõ chức năng nhiệm vụ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm; tài chính công 
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được công khai, minh bạch, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã đi vào hoạt động 
có hiệu quả, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và bộ phận tham mưu giúp việc. 
Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động luôn tăng cường nắm bắt các quy 
định của pháp luật, có tinh thần, trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, 
nâng cao hiệu quả công tác.

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Tại nhiều phòng, đơn vị trực thuộc cán bộ công chức thực hiện công tác 
CCHC, kiểm soát TTHC là cán bộ kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn sâu về lĩnh vực 
này.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho chuyên môn, kinh phí chi cho 
hoạt động này chưa đáp ứng yêu cầu của hiện đại hóa.

- Nguồn kinh phí cấp cho một số đơn vị chưa được phân bổ kịp thời nên 
tiến độ thực hiện các kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm của đơn vị bị ảnh hưởng 
làm cho tiến độ thực hiện nhiệm vụ bị chậm so với kế hoạch đề ra.

- Một số người dân kỹ năng sử dụng công nghệ hạn chế nên gặp khó khă
n trong việc thực hiện nộp TTHC trên môi trường mạng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ công chức thực hiện 
công tác CCHC theo chuyên đề cụ thể để xây dựng một đội ngũ công chức có đủ 
phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện 
CCHC. Định kỳ trao đổi các chuyên đề giới thiệu các mô hình sáng kiến, giải 
pháp, cách làm hay, phương pháp triển khai thực hiện tại các đơn vị có các giải 
pháp, đã đạt kết quả cao trong năm trước.

- Quan tâm, bổ sung kinh phí hàng năm cho Sở để triển khai thực hiện 
nhiệm vụ CCHC đạt hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo thực hiện CCHC năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT 
trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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