
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-SNN Hà Nam, ngày      tháng 8 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Giải trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 

25/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 

 

 

Ngày 15/8/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam đã xây 

dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 

25/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. Đối với một số nội dung được sửa đổi, bổ 

sung trong Dự thảo, Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo giải trình lý do cụ thể như 

sau: 

1. Tại điểm d, khoản 4, Điều 2. 

Nguyên văn: 

"d) Tổ chức công tác bảo vệ thực vật, thú y, phòng, chống và khắc phục 

hậu quả thiên tai, dịch bệnh động vật, thực vật đối với sản xuất nông nghiệp; 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về động vật, thực vật trên địa 

bàn tỉnh theo quy định." 

Sửa đổi, bổ sung thành: 

"d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ thực vật, thú y, phòng, 

chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh động vật, thực vật đối với sản 

xuất nông nghiệp; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về động vật, 

thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định." 

Lý do sửa đổi, bổ sung: Việc "tổ chức công tác bảo vệ thực vật, thú y, 

phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh động vật, thực vật đối 

với sản xuất nông nghiệp" là do các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trạm 

Chăn nuôi và Thú y thực hiện. Tuy nhiên, thực hiện Quyết định số 1102/QĐ-

UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chuyển một số đơn vị 

thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT về UBND các huyện, thành phố quản lý, tháng 

7/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT đã bàn giao các Trạm chuyên ngành thuộc Sở 

Nông nghiệp & PTNT (Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) về UBND các huyện, thành phố quản lý. Do đó, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngoài việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

này ở quy mô cấp tỉnh sẽ đảm trách việc hướng dẫn các tổ chức thuộc Ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn UBND các huyện, thành phố tổ 

chức thực hiện công tác này. 



2. Tại khoản 20, Điều 2. 

Nguyên văn: 

"20. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy 

ban nhân dân thành phố, chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn và kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác và 

chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đặt trên địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; 

các nhân viên kỹ thuật trên địa bàn xã với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị 

trấn." 

Sửa đổi, bổ sung thành: 

"20. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn và kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác và 

chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đặt trên địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; 

các nhân viên kỹ thuật trên địa bàn xã với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị 

trấn." 

Lý do sửa đổi, bổ sung: 

Như lý do đã nêu tại phần 1. Khi các Trạm chuyên ngành chuyển về 

UBND các huyện, thành phố thì đồng thời, UBND các huyện, thành phố cũng 

thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở sáp nhập 03 Trạm chuyên 

ngành này.  

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp là tổ chức thuộc Ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, tuy đơn vị này thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; nhưng về chuyên môn, nghiệp vụ thì vẫn do Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn. 

3. Tại khoản 23, Điều 2. 

Nguyên văn:  

"23. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực về công tác phòng, chống 

thiên tai; bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn; quản lý buôn bán các loài động, thực vật hoang dã 

nguy cấp qúy hiếm; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 

sản trên địa bàn tỉnh." 

Sửa đổi, bổ sung thành: 

"23. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực về công tác phòng, chống 

thiên tai; bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn; quản lý buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp 

qúy hiếm; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên 

địa bàn tỉnh." 



Lý do sửa đổi, bổ sung: 

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 16, Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 

06/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam v/v ban hành quy định về công 

nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Hà 

Nam quy định: 

"Điều 16. Phân công trách nhiệm của các Sở, ngành 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

b) Là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng danh hiệu của tỉnh, làm 

đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, 

làng nghề truyền thống và đơn thư khiếu nại (nếu có)." 

Do vậy, để không xót nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT bổ sung thêm 

cụm từ "công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống". 

4. Tại khoản 25, Điều 2. 

Nguyên văn: 

"25. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công 

tác của văn phòng, phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn 

chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo quy định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh." 

Sửa đổi, bổ sung thành: 

"25. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công 

tác của văn phòng, phòng chuyên môn nghiệp vụ, chi cục chuyên ngành, đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

theo hướng dẫn chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo quy 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh." 

Lý do sửa đổi, bổ sung: 

Căn cứ khoản 1, Điều 7 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 

16/10/2014 của UBND tỉnh Hà Nam v/v phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định: 

"Điều 7. Thẩm quyền của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn và 

tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của đơn vị; chủ trì, phối hợp 

với Sở Nội vụ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bên trong của các đơn vị trực thuộc Sở, ngành theo quy định của pháp luật; 

phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc. Quy định thẩm quyền của người đứng đầu các đơn vị 

trực thuộc theo quy định của pháp luật." 

Trong khi đó, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT gồm: các 

phòng chuyên môn nghiệp vụ, các chi cục chuyên ngành và đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

Do đó để đảm bảo đầy đủ không bị xót nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp & 

PTNT bổ sung thêm cụm từ "chi cục chuyên ngành". 



4. Tại khoản 2, Điều 3. 

Nguyên văn: 

"2. Cơ cấu tổ chức:                                                                                                                                                             

a) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Kế hoạch, Tài chính; 

- Phòng Tổ chức cán bộ; 

- Phòng Thủy sản; 

- Phòng Quản lý xây dựng công trình. 

b) Các Chi cục thuộc Sở: 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

c) Tổ chức sự nghiệp trực thuộc: 

- Trung tâm Khuyến nông. 

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường." 

Sửa đổi, bổ sung thành: 

"2. Cơ cấu tổ chức:                                                                                                                                                             

a) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Kế hoạch, Tài chính; 

- Phòng Tổ chức cán bộ; 

- Phòng Quản lý xây dựng công trình. 

b) Các Chi cục thuộc Sở: 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (trên cơ sở sáp nhập phòng Thủy sản với Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y cũ); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Chi cục Thủy lợi; 



- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

c) Tổ chức sự nghiệp trực thuộc: 

- Trung tâm Khuyến nông." 

Lý do sửa đổi, bổ sung: 

Ngày 20 tháng 12 năm 2018  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

thực hiện việc giải thể Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường theo Quyết 

định số 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Do vậy, tổ chức sự 

nghiệp trực thuộc Sở chỉ còn lại 01 đơn vị: Trung tâm Khuyến nông. 

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 về việc phê duyệt 

Đề án sắp xếp, tinh giản đầu mối các cơ quan khối chính quyền. Dựa trên tình 

hình thực tế, Phòng Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT được giao 03 biên 

chế, số người hiện có: 02 người (01 trưởng phòng và 01 chuyên viên), số người 

như vậy là quá ít.  

Trong khi đó, một trong những nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

là phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Do vậy, việc sáp nhập Phòng Thủy sản với 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y là phù hợp để các bộ phận chuyên môn quản lý nhà 

nước về lĩnh vực thủy sản cùng tập trung lại thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Nội vụ;  

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 
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