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    Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh 

Thực hiện Văn bản số 4559/UBND-PC1 ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc góp ý Dự thảo các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và nguyên 

tắc xây dựng định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn và Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc 

làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong 

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

2. Một số ý kiến góp ý 

Đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ 

chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và nguyên tắc xây dựng định 

mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn: 

Tại điểm a khoản 2 Điều 11 Chương III (trang 09):  

- Định mức biên chế công chức đối với cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và phát triển nông thôn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện  

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP: Bố trí tối 

thiểu 07 công chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp; 

lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống 

thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, 

muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, 

lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.  

Đề xuất điều chỉnh như sau:  

- Định mức biên chế công chức đối với cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và phát triển nông thôn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP: Bố trí tối 

thiểu 09 công chức (tùy từng vùng, miền, địa phương cụ thể sẽ có quy định định 

mức cụ thể) để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm 



nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống 

thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, 

muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, 

lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn (vì đây là 

phòng chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, nhiều nội 

dung và có khối lượng công việc lớn nên cần phải bố trí tăng định mức biên chế 

để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ). 

Trên đây là ý kiến góp ý, bổ sung vào Dự thảo các Thông tư của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, kính đề 

nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện 

báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 
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