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 Số:        /BC-CCKL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Tuyên Quang, ngày 17 tháng 6 năm 2020 

  

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 

  

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 14/01/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về cải cách hành chính năm 2020. 

Chi cục Kiểm lâm báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 

tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau: 

I – KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

- Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-CCKL ngày 

05/02/2020 về cải cách hành chính năm 2020 của Chi cục; Kế hoạch số 36/KH-

CCKL ngày 05/02/2020 về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2020; Kế hoạch số 54/KH-CCKL ngày 12/02/2020 về việc rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2020. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 

của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011-2020; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 07/7/2016 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 

1541/KH-SNN ngày 29/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về cải cách hành 

chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 14/01/2020 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 05/KH-

SNN ngày 14/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 11/KH-SNN của Sở Nông 

nghiệp và PTNT ngày 07/02/2020 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2020. 

- Tổ chức quán triệt các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành 

chính đến cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan tại cuộc họp của cơ 

quan; phối hợp đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động về lĩnh 

vực lâm nghiệp trên trang thông tin điện tử của Sở.  
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2. Cải cách thể chế 

- Công tác tham mưu xây dựng VBQPPL: tham gia ý kiến dự thảo Nghị định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt và Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục Bí mật nhà nước lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

- Công tác triển khai thực hiện VBQPPL: chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm triển 

khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng và Nghị định 

số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật 

trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Tổ chức thực hiện các văn bản QPPL tại cơ quan: tiếp tục tham mưu 

thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho 

nhân dân để trồng rừng năm 2020 (đã cấp 1.699.135 cây giống chất lượng cao, 

trong đó: 1.168.555 cây mô và 530.580 cây Keo tai tượng hạt ngoại, đạt 75% kế 

hoạch); Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Thông tư 

số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy 

định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 

31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định xử lý động vật rừng là tang 

vật, vật chứng, động vật rừng do tổ chức cá nhân tự nguyện giao nộp nhà nước; 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý 

kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành thuộc lĩnh vực lâm nghiệp: Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, 

các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát các văn bản QPPL liên quan đến 

lĩnh vực lâm nghiệp. Qua rà soát để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ những văn bản có nội dung trái quy định của pháp luật và không còn 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

- Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai và kiểm tra 

việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 

các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; đồng thời yêu cầu các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công 

chức, người lao động.  

3. Về cải cách thủ tục hành chính 

- Kiểm soát thủ tục hành chính: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục 

tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét thay thế, sửa đổi, bổ sung 4 thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn bản 

số 58/CCKL-TCTT&XDLL ngày 13/02/2020). 

- Kết quả công khai thủ tục hành chính: Tiếp tục duy trì rà soát, cập nhật và 
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phối hợp với Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và PTNT niêm yết công khai 

bộ thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi 

cục theo quy định.  

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: thực hiện tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy định. 

4. Về cải cách tổ chức bộ máy 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị theo đề án đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 

09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh); tham gia ý kiến vào dự thảo đề án sắp xếp 

tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT. Quyết định thành lập tổ công tác 

để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc Chi cục. 

- Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục đã bổ nhiệm lại có thời hạn 05 năm đối 

với ông Lê Hồng Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương; bổ nhiệm 

có thời hạn 05 năm đối với ông Hà Thanh Kiên, Phó trưởng phòng Quản lý, bảo 

vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng 

và Bảo tồn thiên nhiên; bổ nhiệm có thời hạn 05 năm đối với ông Trần Duy 

Khánh, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Tân Tiến, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn giữ 

chức vụ Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn; quy trình bổ nhiệm được 

thực hiện theo đúng quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức của Sở 

Nông nghiệp và PTNT.  

- Thực hiện đề án vị trí việc làm, rà soát, bố trí cán bộ công chức theo đúng 

vị trí việc làm đã xây dựng về ngạch công chức và chức danh vị trí việc làm; sắp 

xếp, bố trí công chức đúng với trình độ chuyên môn, phân công rõ chức năng 

nhiệm vụ của từng công chức; đồng thời xây dựng Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị 

trí công tác đối với công chức năm 2020. 

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

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện phòng, chống vi phạm 

pháp luật về lâm nghiệp; tăng cường phòng chống xâm nhiễm các loại mầm bệnh 

nguy hiểm ở động vật rừng và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo 

vệ động vật rừng. 

- Thực hiện tốt các quy định của Luật cán bộ công chức và các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn thi hành. Tham mưu báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT nội 

dung, hình thức sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký dự thi công chức ngạch Kiểm 

lâm viên năm 2019. 

- Thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao về trình độ lý luận, chuyên 

môn, năng lực, phẩm chất cán bộ. Công chức trong đơn vị luôn có ý thức học 

tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng được chức trách, nhiệm vụ được 

giao.  

- Tăng cường công tác quản lý công chức, người lao động, thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công 
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tác; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

25/10/2018 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ; nhìn chung công chức và người lao động trong toàn lực lượng 

chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước và quy định của địa phương; không xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng, 

khai thác rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật ở mức độ lớn; không 

xảy ra cháy, nổ ở các đơn vị. 

- Thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền tinh giản biên chế kỳ 6 

tháng cuối năm 2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP. 

6. Cải cách tài chính công 

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 

Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP. 

- Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; 

thực hiện báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020; 

tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2019 của Chi cục theo quy 

định; thực hiện chấm điểm kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 

thường xuyên năm 2019; Hoàn thành thẩm tra xét duyệt quyết toán năm 2019 của 

các đơn vị trực thuộc và Văn phòng Chi cục với Sở Tài chính; tổ chức quản lý, sử 

dụng tài sản được trang cấp và xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo đúng 

quy định của pháp luật. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 

phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

7. Về hiện đại hóa nền hành chính 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi thông tin, gửi văn bản 

hành chính thông qua thư điện tử, bảo đảm kết nối liên thông, thông suốt hệ thống 

Phần mềm quản lý văn bản điều hành; triển khai thực hiện các nội dung theo 

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong 

đó tập trung thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 

giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Chi cục đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử 

lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Chi cục (theo Quyết định số 144/QĐ-

CCKL ngày 6/5/2020). 

- Thực hiện rà soát các quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng được giao quản lý nhà nước để xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ 

tục hành chính. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm để quản lý hồ sơ công 

chức theo Kế hoạch của UBND tỉnh. 
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- Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan. 

* Đánh giá chung 

Công tác cải cách hành chính của Chi cục Kiểm lâm được thực hiện 

nghiêm túc theo đúng quy định; luôn bám sát chủ trương, đường lối của đảng, 

chính sách pháp luật nhà nước, chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và 

PTNT để thực hiện đồng bộ công tác CCHC đạt hiệu quả và đúng pháp luật; các 

thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát để kịp thời sửa đổi bổ sung khi 

có sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật; đội ngũ cán bộ công chức 

thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính 

trị và đạo đức nghề nghiệp; cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết các 

thủ tục hành chính luôn tâm huyết, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện 

theo đúng quy định. Trong quá trình giải quyết công việc không có hành vi tiêu 

cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 

II - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG 

THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công 

trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.  

2. Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp do 

đơn vị quản lý, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, kiểm soát việc ban 

hành mới các thủ tục hành chính theo quy định; rà soát thủ tục hành chính năm 2020 

theo Kế hoạch đã đề ra của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Chi cục; tiếp tục 

triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm để quản lý hồ sơ công chức theo kế hoạch 

của UBND tỉnh. 

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

đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.  

Chi cục Kiểm lâm trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:   

- Như trên (Báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, TCTT&XDLL. 

     

 Q. CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Bảo Anh 
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