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Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả cụ thể sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho 
UBND tỉnh quản lý các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; 
phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; an toàn nông lâm sản thuỷ sản, xây 
dựng nông thôn mới và thực hiện các dịch vụ công thuộc ngành Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.  

Cơ cấu tổ chức bộ máy: Sở Nông nghiệp và PTNT gồm có 6 phòng ban 
chuyên môn: Thanh tra sở, Văn phòng sở, Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ, 
Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp, Quản lý xây dựng công trình và 12 đơn vị trực 
thuộc, trong đó có 6 chi cục: Kiểm lâm, Thú y, Bảo vệ thực vật, Thủy lợi, Phát 
triển nông thôn, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản; 03 trung tâm: 
Khuyến nông, Thủy sản, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 02 Ban 
quản lý: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên; Hội: 01 - Hội làm vườn.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức, quán triệt 
các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 02/CT-UBND 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều văn bản và tuyên truyền, tổ 
chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động trong toàn ngành nghiêp túc chấp hành đúng các quy định về thực hiện kỷ 
luật kỷ cương hành chính tại Chỉ thị số 02/CT-UBND , ngày 04/01/2018. Ngoài ra 
Sở thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của nhà nước trong các hội nghị, cuộc họp; trong đó chú trọng đến các 
yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 05-
CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 
07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ chủ chốt các cấp; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính 
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phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 
chính; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị 
số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp 
cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công 
việc của người dân và doanh nghiệp; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 
của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán 
bộ, công chức, viên chức nhà nước; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý 
công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ… 

- Bên cạnh đó Sở tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đưa công tác chấn 
chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lỗi làm việc làm tiêu chí đánh giá thi đua, 
khen thưởng; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, các nhân; Thực 
hiện phát động thi đua khen thưởng gắn với các tiêu chí cải cách hành chính 
trong cơ quan, đơn vị và tổ chức ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính cho từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; 100% cán bộ, 
công chức, viên chức tại đơn vị hưởng ướng và ký cam kết thực hiện; Công khai 
đường dây nóng tại Sở và trên trang thôn tin điện tử của Sở; bố trí cán bộ, công 
chức, viên chức có trách nhiệm trực và tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của 
tổ chức, cá nhân thông qua đường dây nóng; thực hiện việc thông tin, báo cáo 
định kỳ và đột xuất theo quy định. 

- Tình hình quán triệt, triển khai tại đơn vị, số lượng hội nghị đã tổ chức 
quán triệt: Sở đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đến toàn thể các phòng, 
ban, đơn vị trực thuộc về  Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 
trách nhiệm, hiệu quản phục vụ người dân và Doanh nghiệp. Bên cạnh đó Sở 
Nông nghiệp và PTNT cũng chú trọng việc tổ chức tuyên truyền và phổ biến đầy 
đủ, sâu rộng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, UBND tỉnh và Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến từng công chức, 
viên chức và người lao động trong toàn ngành. 

- Các văn bản đã ban hành để triển khai, thực hiện: Kế hoạch số 04/KH-
SNN ngày 19/01/2018 về Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 04/01/2018 
của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Số cuộc kiểm tra/ tổng số đơn vị thuộc quyền quản lý: Trong 6 tháng 
đầu năm Sở đã kiểm tra được 5/12 đơn vị thuộc Sở. 

Tổng số nhiệm vụ được giao, trong số: 95 văn bản được giao nhiệm vụ. 

+ Tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành: 87/95 đạt 87,0%. 

+ Tổng số nhiệm vụ đang giải quyết trong hạn: 8/95 đạt 13,0 %. 

- Tất cả các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành và đúng tiến độ không có 
nhiệm vụ tồn đọng. 
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2. Việc rà soát, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ 
quan, đơn vị; ban hành quy định về phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công 
chức, viên chức cơ quan; rà soát, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế 
thực hiện dân chủ ở cơ sở:  

Sở đã sửa đổi bổ sung Quyết định số 22b/QĐ-SNN ngày 31/01/2018 về 
việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quản lý và sử dụng tài sản công 
của Văn phòng Sở. 

3. Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức 
bộ máy cơ quan: 

- Kết quả thực hiện Đề án tinh giản biên chế; Tính đến ngày 31/5/2018 Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện tinh giản biên chế được: 16 công chức, viên 
chức (năm 2018 tinh giản được 01 biên chế công chức); cắt giảm 27 biên chế 
(10 công chức, 17 viên chức). Tổng số tinh giản, cắt giảm đến nay là 43 biên chế 
công chức, viên chức trong tổng số 64 biên chế phải thực hiện tinh giản từ năm 
2015 đến năm 2021, đạt 67%; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã xây 
dựng Đề án điều chỉnh số 01/ĐA-SNN về tinh giản biên chế giai đoạn 2015-
2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 04/5/2018. 

- Kết quả sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị: Thực hiện 
Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở, ban, ngành, 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối 
hợp với các ngành, các cấp xây dựng Đề án hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ 
thực vật, Trạm Khuyến nông thuộc Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, 
Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp và chuyển về UBND huyện, thành phố quản lý, đến nay 
Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ các huyện, 
thành phố (Quyết định số 912/QĐ-U BND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND 
tỉnh), hiện Sở đang phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, 
thành phố tiến hành rà soát, điều chuyển biên chế, bàn giao nhân sự, tài sản, tài 
chính về UBND các huyện, thành phố quản lý theo quy định. 

4. Việc sử dụng thời giờ làm việc; sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn 
tại công sở; thực hiện quy định không hút thuốc lá trong phòng làm việc, 
phòng họp, hội trường. 

Công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình 
thực thi công vụ chặt chẽ; việc chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc của cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng cao thực hiện nghiêm túc 
quy định không sử dụng rượu, bia và không  có trường hợp cán bộ công chức, 
viên chức hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường trong giờ 
làm việc. 

5. Về trang phục và đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ. 
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Được thực hiện theo đúng tại các Điều 5, Điều 6 theo Quyết định số 129 
/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Việc giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động 

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thi hành 
nhiệm vụ, công vụ thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ của cán 
bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Pháp 
lệnh Cán bộ, công chức. 

7. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 

- Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông được niêm yết, công khai đầy đủ tại bộ phận 1 cửa và 
các đơn vị thực hiện TTHC, các TTHC được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 
đúng quy trình, quy định thực hiện và được trả đúng hạn, trước hạn 100%. 
Không có TTHC nào bị chậm hạn, trễ hạn giải quyết TTHC cho người dân và 
doanh nghiệp. 

+ Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã xây dựng và ban hành các Quyết định 
thực hiện cơ chế một cửa đối với 23 TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. Hướng dẫn ban hành quy định thực 
hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính của ngành thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND cấp huyện được: 15 TTHC, UBND cấp xã: 05 
TTHC.  

 + Đến nay tổng cộng có 64/113 TTHC đã đưa ra thực hiện một cửa và thực 
hiện Dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 02 TTHC thực hiện cấp độ 4; 26 TTHC 
cấp độ 3 còn lại đều thực hiện ở cấp độ 2. trong 6 tháng đầu năm số hồ sơ đã giải 
quyết là 525 hồ sơ, trả đúng hạn là 525 hồ sơ, không có hồ sơ nào bị trễ hạn hoặc 
tồn đọng và Sở Nông nghiệp và PTNT không nhận được phản ánh, kiến nghị nào 
của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
đơn vị. 

- Số người vi phạm các nội dung nêu trên được phát hiện qua kiểm tra; số 
người vi phạm bị đề nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật: không có. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Tập thể, cấp ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên quan tâm 
và chỉ đạo sát sao, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác từ đầu năm do đó việc 
tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 
nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn 
Ngành để qua đó cải tiến lề lỗi làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm; nâng cao chất 
lượng phục vụ cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ công tác với Sở Nông nghiệp và 
PTNT. 

Công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngành nông nghiệp đã 
nhận thức sâu sắc hơn về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng 
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xử, đạo đức nghề nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quản giải quyết công 
việc. 

2. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quản đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-
UBND, ngày 04/01/2018 vẫn còn một số ít công chức, viên chức vi phạm thời 
gian làm việc theo quy định. 

3. Biện pháp chấn chỉnh, khắc phục 

Sở đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 
các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành. 

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 
trách nhiệm, hiệu quản phục vụ người dân và Doanh nghiệp; củng cố nâng cao 
chất lượng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành. 

2. Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế dân 
chủ trong cơ quan. 

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải cách hành 
chính, kiểm tra thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. 

6. Tiếp tục thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc 
tiến tới thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.  

 Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng 
đầu và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT./. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT.VP. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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