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             Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức cán cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và pháp luật 

chuyên ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ đã ban 

hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, 

cấp huyện; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn 

nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2016 sửa 

đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT. 

Theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 62/2020 ngày 01/6/2020 

về vị trí việc làm và biên chế công chức; số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ; số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập; số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ quản lý chuyên ngành “Chỉ đạo, hướng dẫn 

và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với sở theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý; Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục 

thuộc sở; Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo ngành, lĩnh vực quản lý; Hướng dẫn 

về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung 

ương đến địa phương và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức 

thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, 
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quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý ”. 

Trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý ngành, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật theo thẩm quyền quy định tại các Nghị định nêu trên để thống nhất 

với Bộ Nội vụ, kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện sau khi các Nghị định có 

hiệu lực thi hành. 

Để đảm bảo việc hướng dẫn của Bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn và 

điều kiện hoạt động của các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tại các địa phương theo quy định của pháp luật, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các 

cơ quan chức năng thuộc tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá và đề xuất về tổ chức 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại địa phương, cụ thể: 

1. Về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

a) Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Đánh giá về việc thực hiện (hiện trạng) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số 

14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV (kèm theo Quyết định của UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); đồng thời phân tích đánh giá ưu điểm 

và hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục  

- Dự kiến cơ cấu tổ chức và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở cho phù hợp với điều kiện thực tiễn 

của địa phương và quy định của pháp luật hiện hành. 

b) Đối với các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Đánh giá về việc thực hiện (hiện trạng) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của các Chi cục thuộc Sở, các Trạm thuộc Chi cục theo quy định 

tại khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV,từ 

Điều 1 đến Điều 7 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT (kèm theo các Quyết 

định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục); đồng thời phân tích 

đánh giá ưu điểm và hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

- Dự kiến cơ cấu tổ chức và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục và các Trạm thuộc Chi cục cho phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật hiện hành. 

c) Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thuộc các huyện/Phòng 

kinh tế thuộc các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành  
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phố thuộc tỉnh: 

- Đánh giá việc thực hiện (hiện trạng) các nhiệm vụ quản lý nhà nước về: 

Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi, nước sạch và VSMT nông 

thôn; thủy sản; phát triển nông thôn; đê điều, phòng, chống thiên tai; chất 

lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; đồng thời 

phân tích đánh giá ưu điểm và hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.  

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ cho phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật hiện 

hành. 

d) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Đánh giá về việc thực hiện (hiện trạng) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện (kèm theo các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập). 

- Dự kiến cơ cấu tổ chức và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Về đề xuất vị trí việc làm và định mức biên chế, số lượng người làm 

việc 

a) Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn 

nghiệp vụ và vị trí đặc thù (theo Phòng hoặc tương đương, Chi cục, Trạm); 

- Định mức biên chế công chức trong các tổ chức hành chính thuộc Sở 

(bao gồm: Định mức biên chế, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, phương pháp 

tính,...). 

b) Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thuộc các huyện/Phòng 

kinh tế thuộc các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh: 

- Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

- Định mức biên chế công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

c) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành. 

- Định mức số lượng người làm việc. 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các cơ quan liên quan khẩn trương lập báo cáo theo yêu cầu của 

văn bản này và các phụ lục số 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b kèm theo. Văn bản 

của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/10/20201 để tổng hợp, thống nhất 

với Bộ Nội vụ ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để c/đ); 

- Bộ Nội vụ (để p/h); 

- Các Cục, Vụ, Tổng cục (để t/h); 

- Sở NN và TPNT các tỉnh, TP (để t/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
 

                   
1 Đề nghị gửi kèm theo file điện tử về địa chỉ: tochucbienche.bnn@gmail.com; mọi yêu cầu chi tiết cần giải 

đáp, xin liên hệ số điện thoại: 0913.251948 (Vụ TCCB) 
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