
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /BNN-TCCB Hà Nội, ngày        tháng      năm  

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư 

 

 

             Kính gửi:  

                              - Bộ Tư pháp. 

                              - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP ngày 14 /12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với 

cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được sửa đổi bổ sung tại 

Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo Thông tư quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức 

chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng.  

Để hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương cho ý kiến góp ý bằng văn bản vào toàn bộ Dự thảo Thông tư 

(gửi kèm theo). 

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua 

Vụ Tổ chức cán bộ), địa chỉ: số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 

15/6/2020. Đề nghị gửi kèm file điện tử văn bản tham gia ý kiến vào địa chỉ: 

viethd.tccb@mard.gov.vn và dangtm.tccb@mard.gov.vn để kịp thời tổng hợp. 

File điện tử dự thảo Thông tư được đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ:  

- https://www.mard.gov.vn/Pages/lay-y-kien.aspx. 

- http://www.omard.gov.vn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c): 

- Các Thứ trưởng; 

- Tổng cục Lâm nghiệp (để t/h); 

- Trung tâm KNQG (để t/h); 

- Lưu: VT, TCCB. TMĐ.HĐV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
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