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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________ 

Số: 143/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận _____________________________________ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 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 

tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 
trưởng 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 tháng 3 năm 2015 
của Bộ trưởng 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 Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 21 tháng 02 năm 
2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 
10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ 
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 
vị sự nghiệp công lập; 

Thực hiện Công văn số 3373-CV/TU ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh 
ủy về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 21 
tháng 02 năm 2018 của Tỉnh ủy; Công văn số 4989-CV/TU ngày 13 tháng 4 năm 
2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc chủ trương tạm dừng việc sắp xếp một số 
đơn vị thuộc ngành nông nghiệp theo Chương trình hành động số 181-CTr/TU 
ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Tỉnh ủy; 

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành 
chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1276/TTr-SNV ngày 
29 tháng 4 năm 2020, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, với 
những nội dung, cụ thể như sau:  

1. Mục tiêu: Sắp xếp lại, giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt 
động các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Ninh Thuận. 

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn: 

a) Các đơn vị sự nghiệp công lập giữ nguyên: 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú ý. 
- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (đang thực hiện 

lộ trình cổ phần hóa). 
- Ban Quản lý khai thác các cảng cá. 
- Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang.  
- Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha. 
- Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam. 
b) Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp tỉnh trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông (sau 
khi bàn giao Trạm khuyến nông về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 
quản lý theo quy định) và nhiệm vụ sự nghiệp dịch vụ của: Chi cục Thủy sản, Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản. 

Trung tâm Khuyến nông và nhiệm vụ sự nghiệp dịch vụ của Chi cục 
Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản tiếp tục hoạt động như hiện hành trong thời gian Ủy 
ban nhân dân tỉnh chưa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp cấp tỉnh. 

c) Thành lập Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cấp 
tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất 
Trung tâm giống hải sản cấp I và Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi. 

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và Trung tâm giống hải sản cấp I 
tiếp tục hoạt động như hiện hành trong thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban 
hành Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi, thủy 
sản cấp tỉnh. 

d) Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - 
Sông Trâu trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ 
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Sông Trâu và Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Sắt (đã được thành 
lập tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh). 

đ) Các bộ phận sự nghiệp thuộc Chi cục quản lý chuyên ngành trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện sắp xếp, kiện toàn: 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (điều chuyển nhiệm vụ sự nghiệp 
dịch vụ về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp tỉnh; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật cấp huyện về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý theo quy định).  

- Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản (điều chuyển nhiệm 
vụ sự nghiệp dịch vụ về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp tỉnh). 

- Chi cục Thủy sản (đã được kiện toàn tại Quyết định số 354/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn: các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định tại Thông 
tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 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 và các văn bản pháp 
luật liên quan. 

4. Số lượng người làm việc trong các bộ phận, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 
phân bổ hằng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và số lượng người 
làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời đảm bảo mục tiêu tinh 
giảm biên chế theo quy định. 

5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo, tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

a) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp sau khi hợp 
nhất, sáp nhập, tổ chức lại (được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc đánh giá 
theo quy định), miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ 
hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo các quy định của Nhà nước 
về công tác quản lý cán bộ. 

b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ 
luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng, Phó 
các phòng chuyên môn đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn do thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp quyết định sau khi có ý kiến của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo các quy định của Nhà nước về công 
tác quản lý cán bộ. 

c) Việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với 
công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn được thực hiện theo phân cấp quản lý và theo quy 
định của pháp luật. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:  
a) Xây dựng Đề án kiện toàn, tổ chức lại từng đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

gửi Sở Nội vụ để thông qua Hội đồng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt theo đúng thời hạn quy định; cụ thể: 

- Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp tỉnh trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trên cơ hợp nhất Trung tâm Khuyến nông 
(sau khi bàn giao Trạm khuyến nông về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp 
huyện quản lý theo quy định) và nhiệm vụ sự nghiệp dịch vụ của: Chi cục Thủy 
sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm 
sản và thủy sản). Thời gian hoàn thành trong quý III/2020. 

- Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản 
cấp tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trên cơ sở hợp nhất 
Trung tâm giống hải sản cấp I và Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi). Thời 
gian hoàn thành trong quý II/2020. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Đề án 
thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 
(trên cở sở hợp nhất Trạm khuyến nông, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật và 
chuyển một số chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở các đơn vị này về Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế cấp huyện). Thời gian 
hoàn thành trong quý III/2020. 

b) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Đề án 
theo đúng quy định. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm: trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt Đề án kiện toàn, tổ chức lại của từng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng 
thẩm định). 

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính: hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và các đơn vị trực thuộc phương án xử lý tài chính, tài sản khi xây 
dựng Đề án kiện toàn, tổ chức lại từng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.  

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc hoạt động trên địa 
bàn trong quá trình xây dựng Đề án kiện toàn, tổ chức lại từng đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định.   

 
Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 

số 19/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận. 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
  

Lưu Xuân Vĩnh 
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Điện thoại: 0259.3516179 
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