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BÁO CÁO 

Về công tác cải cách hành chính 09 đầu năm 2021 

 

Căn cứ công văn số 2185/SNNPTNT-VP ngày 05 tháng 10 năm 2021 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo công tác cải cách hành 

chính phục vụ Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh An Giang, theo đề nghị 

công văn số 1607/SNV-CCHC&XDCQ ngày 29/9/2021 của Sở Nội vụ về việc 

triển khai Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2021. 

Thực hiện nhiệm tại Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 15/6/2021 của 

UBND tỉnh An Giang về ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 

2021 trên địa bàn tỉnh. Chi cục Kiểm lâm An Giang báo cáo tình hình thực hiện 

công tác tác cải cách hành chính theo đề nghị của Đoàn kiểm tra (số liệu báo cáo 

tính từ 01/01/2021 đến 30/9/2021), cụ thể như sau: 

1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện Công văn số 586/SNNPTNT-VP  ngày 31/3/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật theo Công văn số 243/VPUBND-NC ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2021. Chi cục Kiểm lâm đã lập Kế hoạch công 

việc và khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng dự thảo “Quyết định Ban 

hành khung giá các loại rừng và giá cho thuê, thu hồi các loại rừng trên địa bàn 

tỉnh An Giang” theo thời gian đã đề xuất. Đồng thời đã tham mưu Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định nêu 

trên của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và của Ban Thường trực 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang; đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ ngày 19/5/2021 đến ngày 20/6/2021 để các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân góp ý. 

Đến thời điểm ngày 15/6/2021, Chi cục Kiểm lâm đã nhận được ý kiến 

góp ý cho dự thảo Quyết định của 05 cơ quan, đơn vị. Trong  đó có 03 đơn vị 

thống nhất với nội dung của dự thảo Quyết định; 02 đơn vị có ý kiến đề nghị, 

sữa đổi, bổ sung dự thảo gồm: 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường góp ý: “đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung 

thêm phần thuyết minh cụ thể về phương pháp, công thức xác định khung giá 

các loại rừng”. 

+ Sở Tài chính có 3 ý kiến đề nghị cơ quan dự thảo: (1) bổ sung thêm căn 

cứ pháp lý; (2) Điều chỉnh, bổ sung, bỏ một số nội dung về trách nhiệm thực 

hiện Quyết định của Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
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(3) Sở Tài chính chưa nắm cách tính toán cụ thể để xác định số liệu tại các Phụ 

lục của dự thảo Quyết định nên Sở Tài chính chưa có ý kiến về số liệu giá rừng 

tại các Phụ lục của dự thảo Quyết định (“Tại điểm a, b và c khoản 3 Điều 3 dự 

thảo Quyết định Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang, 

đơn vị dự thảo chỉ nêu các dữ liệu và đưa ra số liệu, chưa nêu cách tính toán cụ 

thể để xác định số liệu tại các Phụ lục nên Sở Tài chính không có ý kiến về số 

liệu tại các Phụ lục I, II và III”). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất tiếp thu và điều 

chỉnh dự thảo theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị nêu trên. Tuy nhiên việc 

thực hiện ý kiến góp ý: “bổ sung thêm phần thuyết minh cụ thể về phương pháp, 

công thức xác định Khung giá các loại rừng” của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

và “nêu cách tính toán cụ thể để xác định số liệu tại các Phụ lục” của Sở Tài 

chính vào dự thảo Quyết định Quy định khung giá các loại rừng cần được căn cứ 

và trích lấy số liệu từ kết quả Báo cáo xây dựng khung giá các loại rừng trên địa 

bàn tỉnh An Giang năm 2020 (do Chi cục Kiểm lâm và đơn vị tư vấn thực hiện) 

và ý kiến thống nhất của Sở Tài chính cho kết quả xây dựng khung giá này. Tuy 

nhiên đến thời điểm hiện tại (Tháng 6/2021) chưa có ý kiến thẩm định thống 

nhất bằng văn bản của Sở Tài chính cho báo cáo nêu trên, nên chưa có căn cứ và 

số liệu để sửa đổi, bổ sung dự thảo Quyết định; cần có thời gian để Chi cục 

Kiểm lâm tham mưu bổ sung nội dung này; do đó không kịp trình dự thảo Quyết 

định đến UBND tỉnh trong tháng 06/2021 như kế hoạch công việc theo phân 

công. Vì vậy Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trình UBND tỉnh gia hạn thời gian hoàn thành đến 30/11/2021 và đã 

được UBND tỉnh chấp thuận tại công văn số 3241/VPUBND-KTTH ngày 

30/6/2021 về việc gia hạn thời gian ban hành quy định khung giá các loại rừng 

và giá cho thuê, thu hồi các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Hiện nay Chi cục Kiểm lâm đang tiếp tục bổ sung giải trình theo ý kiến 

của Sở Tài chính để có kết quả hoàn chỉnh dự thảo; trình Sở Tư pháp thẩm định; 

tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ký Quyết 

định “Ban hành khung giá các loại rừng và giá cho thuê, thu hồi các loại rừng 

trên địa bàn tỉnh An Giang” theo thời gian đã đề xuất gia hạn. 

2. Việc triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới 

Chi cục Kiểm lâm đã triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật 

mới đến công chức, viên chức các phòng và các đơn vị trực thuộc bằng các hình 

thức như sau: 

(1) Xây dựng văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật, đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: 

+ Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Công văn số: 

150/CCKL-TTPC ngày 12/7/2021 của Chi cục Kiểm lâm về việc triển khai thực 

hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp); 
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+ Kế hoạch 832/KH-UBND ngày 31 tháng  12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021(Công văn số: 12/CCKL-TTPC 

ngày 12/01/2021 của Chi cục Kiểm lâm về việc thực hiện Đề án Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 của UBND 

Tỉnh). 

(2) Triển khai, phổ biến thực hiện văn bản quy phạm pháp luật mới qua hệ 

thống Văn phòng điện tử VNPT ioffice: 

+ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục Nghị quyết, Quyết định quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2020. 

+ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019. 

+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

(3) Triển khai, phổ biến thực hiện văn bản quy phạm pháp luật mới qua hệ 

thống Skype, Zalo nội bộ Chi cục Kiểm lâm: 

+ Tài liệu tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân; 

+ Tài liệu tìm hiểu Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương; 

+ Tài liệu tìm hiểu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. 

3. Việc thực hiện quy chế văn hóa công sở 

Tiếp tục phổ biến, quán triệt Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 

02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các 

cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể hóa Quyết định số 11/QĐ-SNNPTNT 

ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

An Giang, giúp Giám đốc Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành 

và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và bảo 

tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Cơ quan đã tiến hành xây dựng dự thảo quy 

chế làm việc tiến hành lấy ý kiến tại công văn số 195/CCKL-HCTH ngày 23 

tháng 09 năm 2021, để gắn trách nhiệm của từng phòng, đơn vị trực thuộc trong 

thực hiện nhiệm vụ nhằm cũng cố kịp thời văn hóa công sở, tăng cường công tác 

tiếp công dân đối với người đứng đầu đơn vị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm 

ra, giám sát đối với lực lượng thi hành pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong 

việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chấn chỉnh 

và xử lý kịp thời các hành vi sai trái theo quy định. 

4. Việc thực hiện văn hóa công vụ 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 

09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề 
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án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang. Đơn vị đã ban hành công văn số 

96/CCKL-HCTH  ngày 25  tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường chỉ đạo, giám 

sát, chấn chỉnh hoạt động của Kiểm lâm, để cụ thể hóa lại Chỉ thị số 3714/CT-

BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, kế 

hoạch số 28/KH-KL-TT&XDLL ngày 18/01/2012 của Cục Kiểm lâm về việc 

tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm và kế hoạch hành 

động về tăng cường phẩm chất, năng lực của lực lượng Kiểm lâm. 

Tổ chức quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động công văn 

số 188/KL-XDLL ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Cục Kiểm lâm vể việc tăng 

cường chỉ đạo, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của Kiểm lâm. 

5. Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương  

Thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đã được quan tâm triển khai, kịp thời toàn 

diện trên các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tổ chức bộ máy được kiện toàn, sửa đổi, bổ 

sung và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt 

chính sách quản lý tài chính công đúng theo quy định, công tác tuyển dụng, đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được công khai, minh bạch 

và niêm yết công khai tại trụ sở để các tổ chức, cá nhân theo dõi, thực hiện và 

giám sát. Các giải pháp thực hiện là áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử và 

duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO (9001:2015) 

được đẩy mạnh, công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát được tăng cường, công 

tác thông tin tuyên truyền luôn thường xuyên, đổi mới về nội dung và chất 

lượng, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, hiệu lực, 

hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của hệ thống hành chính được nâng lên. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị 

số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 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 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Luật Cán bộ, 

công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 20/2008/NĐ-

CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính 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 tháng 8 năm 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 tháng 9 năm 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 12/CT-

TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 05/2008/CT-

TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-20-2008-nd-cp-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-cua-ca-nhan-to-chuc-ve-quy-dinh-hanh-chinh-62386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-20-2008-nd-cp-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-cua-ca-nhan-to-chuc-ve-quy-dinh-hanh-chinh-62386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-129-2007-qd-ttg-quy-che-van-hoa-cong-so-tai-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-54149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-32-2006-ct-ttg-bien-phap-can-lam-chan-chinh-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-giai-quyet-cong-viec-nguoi-dan-doanh-nghiep-13905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/chi-thi-05-2008-ct-ttg-nang-cao-hieu-qua-su-dung-thoi-gio-lam-viec-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nha-nuoc-62130.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/chi-thi-05-2008-ct-ttg-nang-cao-hieu-qua-su-dung-thoi-gio-lam-viec-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nha-nuoc-62130.aspx
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sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Chỉ thị 

số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Chỉ 

thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 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. 

6. Về thực hiện hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

Chi cục Kiểm lâm đã triển khai và phân công cụ thể đến từng phòng 

nghiệp vụ chuyên môn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức 

và cá nhân có yêu cầu giải quyết thực hiện thủ tục hành chính, đúng quy trình 

theo cơ chế một cửa, cố gắng giải quyết sớm cho người dân, từ đầu năm đến nay 

không để xảy ra việc xử lý, giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn (kèm theo biểu 

tổng hợp). 

Thực hiện Khoản 2 mục II Kế hoạch số 54/KH-SNNPTNT ngày 30/6/2021 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khắc phục, nâng cao chỉ số cải cách hành 

chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Kiểm lâm xây dựng Kế 

hoạch số 17/KH-CCKL ngày 15/6/2021 duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

An Giang, đã triển khai cho các phòng ban thực hiện theo Kế hoạch. 

Trên là báo cáo của đơn vị, kính trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để tổng hợp theo yêu cầu./. 

Nơi nhận:          
- Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang; 

- Lưu: VT, HC-TH, NMH.   

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Phú Hòa 
                                                              

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-15-ct-ttg-tang-cuong-su-dung-van-ban-dien-tu-139561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-07-ct-ttg-nam-2014-phong-chong-tieu-cuc-cong-tac-quan-ly-cong-chuc-vien-chuc-223996.aspx


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           CHI CỤC KIỂM LÂM 
  

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

     

 

 TỔNG HỢP  

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2021 

(theo báo cáo số  108   /BC-CCKL ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm An Giang) 
 

TT Tên thủ tục 

Hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ đã giải quyết 

Hồ sơ đang 

giải quyết 

Dịch vụ công trực 

tuyến 

Tổng 

Hình thức 

Tổng 
Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
MĐ 2 MĐ 3 MĐ 4 Trực 

tiếp 
Trực tuyến 

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9=3-6       

I CHI CỤC KIỂM LÂM                 

1 
LN022 Xác nhận bảng 

kê lâm sản (cấp Tỉnh) 
161 0 161 161 161   0   161 0 

2 

LN021 Đăng ký mã số 

cơ sở nuôi, trồng các loài 

động vật rừng, thực vật 

rừng nguy cấp, quý, 

hiếm Nhóm II và động 

vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc Phụ lục 

II và III CITES 

10   10 10 10 0 0   0 10 

  Tổng cộng 171 0 171 171 171   0   161 10 
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