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QUYẾT ĐỊNH 

Tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 
____________________ 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ 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 dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định 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 của Chính phủ 

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

trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ Quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

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

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ 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 dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự 

nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn; 
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Căn cứ Thông báo số 227-TB/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 117/TTr-SNN ngày 12/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: 

1. Đối với tổ chức hành chính 

a) Giữ nguyên các phòng tham mưu tổng hợp và phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Văn phòng Sở;  Thanh tra 

Sở; phòng Tổ chức cán bộ; phòng Kế hoạch - Tài chính. 

b) Giữ nguyên các chi cục trực thuộc Sở gồm: Chi cục Kiểm lâm; Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y; 

c) Tổ chức lại các chi cục trực thuộc sở:  

- Chi cục Thủy lợi (giữ nguyên tên gọi như hiện nay); thành lập tổ chức bộ 

máy bên trong gồm 02 phòng: 

+ Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp (giữ nguyên như hiện nay); 

+ Phòng Phòng, chống thiên tai (thành lập mới trên cơ sở chia tách chức 

năng nhiệm vụ từ phòng Kỹ thuật - Tổng hợp). 

- Chi cục Phát triển nông thôn (giữ nguyên tên gọi như hiện nay); thành lập 

tổ chức bộ máy bên trong gồm 02 phòng: 

+ Phòng Phát triển nông thôn và Ngành nghề (trên cơ sở tổ chức lại phòng  

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn); 

+ Phòng Kinh tế hợp tác và Bố trí dân cư (trên cơ sở tổ chức lại phòng  Kinh 

tế hợp tác và Phát triển nông thôn); 

- Hợp nhất Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản 

lý chất lượng; thành lập tổ chức bộ máy bên trong gồm 02 phòng:  

+ Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (giữ nguyên tên gọi trước khi hợp nhất); 

+ Phòng Quản lý chất lượng, chế biến và Thương mại nông sản (tổ chức lại 

trên cơ sở Phòng Quản lý chất lượng - Tổng hợp trước khi hợp nhất).  



2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Giữ nguyên Trung tâm Khuyến nông như hiện nay. 

b) Giữ nguyên Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn như 

hiện nay và không thành lập tổ chức bộ máy bên trong thuộc Trung tâm.   

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Bắc Kạn, các chi cục trực thuộc sở phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

2. Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo quy định.  

3. Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn 

phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; quyết định giao biên chế 

cho các đơn vị thuộc Sở; sắp xếp, bố trí biên chế công chức, viên chức, hợp đồng 

theo Nghị định 68/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm; thực 

hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đối với lãnh đạo quản lý theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     
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