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Kính gửi: Sở Y tế. 

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo tình hình thực hiện công tác 

cải cách hành chính năm 2020 như sau: 

1. Cải cách thể chế  

- Công tác rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật được Chi cục 

thường xuyên thực hiện. 

- Chi cục ban hành: 

+ Kế hoạch số 21/KH-ATTP ngày 21/02/2020 về phổ biến. giáo dục pháp 

luật năm 2020; Kế hoạch số 22/KH-ATTP ngày 21/02/2020 về phổ biến, giáo 

dục pháp luật quý I; Kế hoạch số 49/KH-ATTP ngày 09/4/2020 về tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật quý II; Kế hoạch số 99/KH-ATTP ngày 15/7/2020 

về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý III;  Kế hoạch số 146/KH-

ATTP ngày 09/10/2020 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV. 

+ Kế hoạch số 29/KH-ATTP ngày 26/02/2020 về thực hiện công tác pháp 

chế năm 2020. 

- 100% văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm được 

công khai trên Trang thông tin điện tử của Chi cục 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, 

bảo đảm đúng quy định về thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc việc công 

khai, minh bạch thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ 

chức.  

- Việc niêm yết các thủ tục hành chính được Chi cục thực hiện nghiêm 

túc: Công khai về trình tự, thời gian xử lý, lệ phí, thành phần hồ sơ, cơ sở pháp 

lý thực hiện thủ tuục hành chính … tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân tìm 

hiểu, thực hiện thủ tục nhanh chóng. 

- Trong năm đã giải quyết 113 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm và không có hồ sơ nào tồn đọng. 

- Chi cục không có tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân và 

doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính. 



3. Về công tác cải cách tổ chức bộ máy 

- Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở; công chức, người lao động thực 

hiện tốt giờ giấc làm việc theo quy định; các chế độ, chính sách liên quan đến 

công chức, người lao động được công khai đầy đủ.  

- Đã xây dựng Kế hoạch số 12/KH-ATTP ngày 31/01/2020 về việc bàn 

giao nhiệm vụ lãnh đạo phụ trách, điều hành Chi cục và báo cáo kết quả bàn 

giao lãnh đạo phụ trách, điều hành Chi cục về Sở Y tế theo quy định. 

- Đã ban hành Quy chế làm việc của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

4. Về nâng cao đội ngũ chất lượng công chức 

- Công tác thu, chi tài chính được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính 

công khai, minh bạch; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

 - Việc mua sắm tài sản công được thực hiện chặt chẽ theo quy trình mua 

sắm nên đảm bảo số lượng, chất lượng và phát huy tốt hiệu quả.  

- Đề nghị Sở Y tế nâng lương thường xuyên cho 05 công chức đúng quy 

định. 

- Cử 02 công chức tham gia lớp học tập Trung cấp lý luận chính trị theo 

Quyết định của Sở Y tế;  có 01 công chức tốt nghiệp Thạc sỹ y tế công cộng, 03 

công chức tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị. 

- Cử 02 công chức tham gia lớp chuyên viên chính; cử 02 công chức tham 

gia lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp. 

- Lưu và quản lý hồ sơ công chức, người lao động đúng quy định. 

5. Cải cách tài chính công 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của 

Chính phủ ở tất cả các cơ quan hành chính; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 

30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các 

cơ quan nhà nước 

- Chi cục ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 và đã triển khai 

thực hiện. 

 - Công tác thu, chi tài chính được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính 

công khai, minh bạch; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

  6. Hiện đại hóa hành chính 

 - Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan và đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực 

điều hành và đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Luôn duy trì 

thực hiện tốt phần mềm hỗ trợ điều hành và quản lý văn bản VNPT iOffice, 



vOffice, phần mềm MISA, quản lý tài sản công phục vụ trong công việc. Trang 

thông tin điện tử của Chi cục duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả; Tổ biên 

tập Trang Thông tin điện tử của Chi cục thường xuyên theo dõi, cập nhật các 

thông tin hoạt động của ngành kịp thời, tương đối đầy đủ. 100% xử lý hồ sơ 

công việc trên môi trường mạng và triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử 

giữa chi cục và Sở Y tế. 

  - Thực hiện tốt việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số trao đổi văn bản điện 

tử tại cơ quan. 

- Thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 nhằm đáp ứng mục tiêu chính sách đề ra, bảo đảm nguyên tắc 

“nhanh, chính xác, đúng pháp luật”; việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng của Chi cục được vận hành duy trì thường xuyên mang lại 

hiệu quả cao trong hoạt động hành chính tại Chi cục. 

 - Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống 

thông tin một cửa điện tử. 

7. Công tác chỉ đạo và tuyên truyền cải cách hành chính 

- Xây dựng Kế hoạch số 15/KH-ATTP ngày 07/02/2020 về việc tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 16/KH-ATTP ngày 

07/02/2020 về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính quý I năm 2020; 

Kế hoạch số 60/KH-ATTP ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền công tác cải 

cách hành chính quý II năm 2020; Kế hoạch số 93/KH-ATTP ngày 09/7/2020 về 

việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước Quý III/2020; Kế hoạch số 

149/KH-ATTP ngày 13/10/2020 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính 

quý IV năm 2020và quán triệt, phổ biến tuyên truyền về công tác cải cách hành 

chính theo kế hoạch tuyên truyền quý I, II , III. IV trong hội nghị và lồng ghép 

trong cuộc họp giao ban đầu tuần của Chi cục đề ra nhằm nâng cao cải cách 

hành chính và thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ, gắn kết chặt chẽ 

với chức năng nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức trong cơ quan và 

thực hiện báo cáo số 20/BC-ATTP ngày 27/02/20 về kết quả tuyên truyền công 

tác cải cách hành chính quý I năm 2020 và Báo cáo số 67/BC-ATTP ngày 

26/5/2020 về kết quả tuyên truyền công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 

; báo cáo số 115/BC-ATTP ngày 7/8/2020 về việc kết quả tuyên truyền cải cách 

hành chính nhà nước Quý III/2020. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục ; 

- Lưu: VT, NV.   

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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