
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:             /ĐA-SNN Lạng Sơn, ngày            tháng 9 năm 2022 

 

ĐỀ ÁN 

Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2022-2025 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 
 

Thực hiện Thông báo số 443/TB-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ban, 

ngành, Ủy bân nhân dân các huyện, thành phố; nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-

2025; Hướng dẫn số 169/HD-SNV ngày 17/8/2022 của Sở Nội vụ về xây dựng 

đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2022-

2025; Công văn số 1196/SNV-TCBC ngày 9/9/2022 của Sở Nội vụ về việc đôn 

đốc xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị 

giai đoạn 2022-2025.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên 

chế giai đoạn 2022-2025 như sau: 
 

Phần thứ I 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 
 

 I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

1. Cơ cấu tổ chức 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

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 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 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. Năm 2021, Sở đã thực hiện vừa sắp xếp lại cơ cấu tổ chức 

của Sở như hiện nay theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn 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 Lạng Sơn, cơ 

cấu tổ chức của Sở, gồm: 

1.1. Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc Sở; 

1.2. Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

(06 phòng chuyên môn) 

a) Văn phòng Sở;  

b) Thanh tra Sở;  

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;  
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d) Phòng Tổ chức cán bộ; 

e) Phòng Quản lý xây dựng công trình; 

f) Phòng Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp. 

1.3. Các Chi cục thuộc Sở (06 Chi cục) 

a) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, có: 03 phòng chuyên môn; 

b) Chi cục Chăn nuôi và Thú y, có: 04 phòng chuyên môn và 02 đơn vị 

trực thuộc (Trạm trực thuộc);  

c) Chi cục Kiểm lâm, có: 05 phòng chuyên môn và 12 đơn vị trực thuộc; 

 d) Chi cục Thủy lợi, có: 02 phòng chuyên môn; 

đ) Chi cục Phát triển nông thôn, có: 02 phòng chuyên môn;  

e) Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, có: 02 phòng 

chuyên môn.  

1.4. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở (05 đơn vị) 

a) Trung tâm Khuyến nông, có: 03 phòng chuyên môn;  

b) Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, có: 03 phòng 

chuyên môn; 

c) Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên, có: 03 phòng chuyên môn;  

d) Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn, có: 01 phòng chuyên môn và 01 

đơn vị trực thuộc;  

đ) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (đơn vị tự chủ về kinh phí và biên chế hoạt động), có: 03 

phòng chuyên môn. 

2. Biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động 

2.1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc tính đến 31/7/2022. 

- Năm 2021, biên chế được giao 293, năm 2022 được giao 291, hiện có 

mặt 269 công chức;  

- Biên chế số lượng người làm việc năm 2022 được giao 114 hiện có mặt 95. 

2.2. Hợp đồng lao động tính đến 31/7/2022. 

- Hợp đồng theo Nghị định 68/200/NĐ-CP được giao 54 có mặt 49 người;  

- Hợp đồng chuyên môn 03 người (BQLRĐD Hữu Liên hợp làm công tác 

Quản lý bảo vệ rừng (tuần rừng).  
 

Phần thứ II 

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 - Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 
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xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả; 

 - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ Sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về viếp 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; 

 - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045;  

- Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  

- Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện 

một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII;  

- Kết luận số 40-KL/TW  ngày  18/7/2022  của Bộ Chính trị về nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; 

- Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành trung 

ương về biên chế các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội ở 

trungương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương giai đoạn 

2022-2026; 

- Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- 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 các cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;  

- 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; 

- Thông báo số 443/TB-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnhvề Thông 

báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 

giai đoạn 2022-2025; 

- Căn cứ tình hình thực tế.  

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế là một trong những nhiệm vụ 

chính trị thường xuyên, quan trọng, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, 

lãnh đạo chỉ đạo thực hiện.  
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Trong thời gian qua tổ chức bộ máy của Sở đã được kiện toàn đến nay cơ 

bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc tổ chức, triển khai thực hiện theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao cơ bản hiệu quả, việc chỉ đạo, phân công thực 

hiện nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc được đảm bảo đúng quy định, 

không chồng chéo, trùng lắp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước giữa các phòng, đơn vị trực thuộc. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao cụ thể, rõ ràng đối với từng phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở. 

 Để đảm bảo cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị 

quyết số 19-NQ/TW thì việc xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên 

chế của Sở là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế và thực hiện theo đúng chủ 

trương của Ban chấp hành Trung ương đảng, Bộ chính trị. 
 

Phần thứ III 

NỘI DUNG SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

I. SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1. Đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở 

Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5, Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 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 cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương: 

“2. Tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở 

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công 

chức đối với phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; 

tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối 

thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại 

III”.  

Qua rà soát số lượng biên chế tại các phòng chuyên môn và tương đương  

thuộc Sở đều đảm bảo phù hợp (các phòng từ 5 biên chế trở lên) để đáp ứng các 

nhiệm vụ chuyên môn, do đó đề nghị được giữ nguyên các phòng chuyên 

môn và tương đương thuộc Sở như hiện nay, gồm 06 phòng chuyên môn:  

- Văn phòng Sở: 07 biên chế; 

- Thanh tra Sở: 04 biên chế; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 09 biên chế; 

- Phòng Tổ chức cán bộ: 05 biên chế; 

- Phòng Quản lý xây dựng công trình: 05 biên chế; 

- Phòng Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp: 05 biên chế. 

2. Đối với tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
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2.1. Sáp nhập các đơn vị thuộc Sở  

Sáp nhập Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vào Chi 

cục Thủy lợi và trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục, lấy tên là Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (phân bổ 07 biên chế), 03 biên 

chế còn lại chuyển cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn 02 biên chế (do 

đơn vị này mới thành lập năm 2020, chưa đủ 15 biên chế theo quy định), Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y 01 biên chế.  

2.2. Giữ nguyên các đơn vị còn lại 

Lý do: 

- Căn cứ dự thảo Thông tư Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện. 

- Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

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 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- 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.  

Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện sắp xếp tổ chức lại các 

đơn vị đảm bảo theo quy định.  

2.2.1. Các đơn vị Hành chính 

a) Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản:  

- Biên chế được giao 12 biên chế.  

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và 01 Phó Chi 

cục trưởng và 02 phòng chuyên môn.  

+ Phòng Hành chính, tổng hợp: 05 biên chế;  

+ Phòng Quản lý chất lượng: 05 biên chế.  

Chức năng: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là tổ 

chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc 

Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận 

chuyển, kinh doanh; chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối tại địa 

phương.  

 b) Chi cục Phát triển nông thôn:  

- Biên chế được giao 12 biên chế.  

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục 

trưởng và 02 phòng chuyên môn.  

+ Phòng Hành chính, tổng hợp: 05 biên chế;  
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+ Phòng ngành nghề nông thôn và bố trí dân cư: 05 biên chế.  

- Về chức năng: Chi cục Phát triển nông thôn là tổ chức hành chính thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ 

chức thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; 

kinh tế hộ; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển 

nông thôn; an sinh xã hội nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn.  

c) Chi cục Kiểm lâm:  

- Biên chế được giao 206 biên chế.  

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục 

trưởng; có 05 phòng chuyên môn, 12 đơn vị trực thuộc, biên chế đảm bảo theo 

quy định).  

 - Các Phòng chuyên môn thuộc Chi cục: 

+ Phòng Hành chính, Tổng hợp: 08 biên chế;  

+ Phòng Thanh tra, Pháp chế:  05 biên chế; 

+ Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên: 07 biên chế;  

+ Phòng Sử dụng và Phát triển rừng: 08 biên chế; 

+ Phòng Tổ chức, tuyên truyền và Xây dựng lực lượng: 05 biên chế; 

- Các đơn vị (Đội, Hạt Kiểm lâm) trực thuộc gồm:  

+ Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR: 05 biên chế; 

+ Hạt Kiểm lâm thành phố Lạng Sơn: 10 biên chế; 

+ Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc: 17 biên chế; 

+ Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Bình: 15 biên chế;  

+ Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập: 17 biên chế;  

+ Hạt Kiểm lâm huyện Tràng Định: 17 biên chế;  

+ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Lãng: 16 biên chế; 

+ Hạt Kiểm lâm huyện Chi Lăng: 14 biên chế; 

+ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Quan: 13 biên chế; 

+ Hạt Kiểm lâm huyện Bình Gia: 17 biên chế;  

+ Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn: 15 biên chế;  

+ Hạt Kiểm lâm huyện Hữu Lũng: 14 biên chế.   

- Về chức năng: Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chuyên ngành về bảo vệ và 

phát triển rừng; giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực 
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hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.  

d) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:  

- Biên chế được giao 19 biên chế (05 công chức hành chính, 14 viên chức 

sự nghiệp).  

- Cơ cấu tổ chức có:  Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi 

cục trưởng và 03 phòng chuyên môn.  

 + Phòng Hành chính tổng hợp: 05 biên chế giao;  

+ Phòng Thanh tra - Pháp chế: 05 biên chế;  

+ Phòng Trồng trọt - Bảo vệ và kiểm dịch thực vật: 07 biên chế.  

- Về Chức năng:  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giúp Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về 

sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông 

nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật nội địa, thuốc bảo vệ thực 

vật, khử trùng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên 

địa bàn tỉnh. 

e) Chi cục Chăn nuôi và Thú y:  

- Biên chế được giao 32 biên chế (05 công chức hành chính, 27 viên chức 

sự nghiệp).  

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục 

trưởng và 04 phòng chuyên môn, 02 trạm trực thuộc.  

 + Phòng Hành chính, tổng hợp: 05 biên chế;  

 + Phòng Chăn nuôi: 05 biên chế;  

 + Phòng Quản lý dịch bệnh: 05 biên chế;  

 + Phòng Thanh tra, Pháp chế: 04 biên chế;  

 + Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật: 05 biên chế giao 05;  

 + Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Lũng: 05 biên chế.  

- Về chức năng: Chi cục Chăn nuôi và Thú y có chức năng giúp Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi 

và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh. 

2.2.2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

Đề nghị giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các phòng thuộc 

đơn vị sự nghiệp đã đảm bảo theo quy định, cụ thể:  

a) Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên:  

- Biên chế được giao 24 biên chế.  
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- Cơ cấu tổ chức có: Lãnh đạo Ban có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 03 

phòng chuyên môn.  

 + Phòng Hành chính, tổng hợp: 07 biên chế;  

 + Phòng Bảo tồn và Dịch môi trường rừng: 07 biên chế;  

 + Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng: 08 biên chế.  

- Về Chức năng: Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên là đơn vị sự 

nghiệp công lập và là một chủ rừng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Lạng Sơn. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thực hiện quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững 

Khu rừng đặc dụng Hữu Liên. 

b) Trung tâm Khuyến nông:  

- Biên chế được giao 26 biên chế.  

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc 

và 03 phòng chuyên môn.  

+ Phòng Hành chính, tổng hợp: 07 biên chế; 

+ Phòng Tuyên truyền – Đào tạo: 07 biên chế; 

+ Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: 09 biên chế; 

- Về chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thực hiện chương trình bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, thông tin, tuyên 

truyền, tư vấn và dịch vụ khuyến nông; xây dựng và nhân rộng mô hình; hợp tác 

quốc tế về khuyến nông; ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa 

học và công nghệ trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, 

lâm nghiệp và ngư nghiệp (sau đây gọi chung là khuyến nông). 

c) Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn:  

- Biên chế: Biên chế hiện nay giao 13 biên chế thiếu 02 biên chế (Sau khi 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn sáp nhập vào Chi cục 

Thủy lợi, sẽ chuyển 02 biên chế sang Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn, như 

vậy biên chế của Ban là 15 biên chế (đảm bảo theo quy định).  

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Ban có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, 01 

phòng chuyên môn và 01 trạm trực thuộc:  

+ Phòng Kỹ thuật tổng hợp: 07 biên chế;  

+ Trạm Bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng: 07 biên chế 

- Về chức năng: Ban Quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn tham mưu giúp 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý, bảo vệ, 

bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn. 

d) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

PTNT: là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Căn cứ theo 

quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 5 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 
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nghiệp công lập thì số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu được xác định 

theo Đề án thành lập. Hiện Ban có mặt 13 người.  

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Ban có 01 Giám đốc; 01 Phó Giám đốc và 03 

phòng chuyên môn: 

 + Phòng Hành chính tổng hợp: 02 biên chế;  

 + Phòng Kế hoạch - Đầu tư: 05 biên chế;  

 + Phòng Quản lý Dự án: 04 biên chế.  

Về chức năng: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức, quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hoặc người quyết định đầu tư có thẩm quyền giao; chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các hoạt động của đơn vị. 

 3. Sắp xếp bên trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc 

 3.1. Đối với Chi cục Kiểm lâm 

 3.1.1. Sáp nhập 

Sáp nhập hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc với hạt Kiểm lâm Thành phố lấy 

tên là Hạt kiểm lâm thành phố. 

3.1.2. Giao lại chỉ tiêu biên chế 

Lãnh đạo Chi cục: Giữ nguyên hiện có gồm Chi cục trưởng và 02 Phó 

Chi cục trưởng. 

a) Các phòng chuyên môn 

(1) Phòng Hành chính, Tổng hợp: 

- Biên chế giao 8, hiện có mặt 08 biên chế. Sắp xếp lại còn 07 biên chế, 

giảm 01 biên chế chuyển cho các hạt Kiểm lâm khác Như vậy, biên chế của 

phòng là 07 biên chế.  

(2) Phòng Sử dụng và Phát triển rừng: 

- Biên chế giao 8, hiện có mặt 7. sắp xếp lại còn 05 biên chế, giảm đi 03 

biên chế chuyển cho các hạt Kiểm lâm khác. Như vậy, biên chế của phòng là 05 

biên chế.  

(3) Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên 

- Biên chế giao 7, hiện có mặt là 06 (trong đó có 01 công chức đang biệt 

phái công tác tại Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn). Sắp xếp lại còn 05 biên 

chế, giảm đi 02 biên chế chuyển cho các hạt Kiểm lâm khác. Như vậy, biên chế 

của phòng là 05 biên chế.  

(4) Phòng Thanh tra, Pháp chế:  
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- Biên chế giao 5, hiện có mặt 5. Phương án sắp xếp lại giữ nguyên như 

hiện nay là 05 biên chế.  

(5) Phòng Tổ chức, tuyên truyền và XDLL: 

- Biên chế giao 5, hiện có mặt là 04. Phương án sắp xếp lại giữ nguyên 

như hiện nay là 05 biên chế.  

b) Các đơn vị trực thuộc : 

Giao chỉ tiêu biên chế khi chưa sáp nhập hạt Cao Lộc với Hạt kiểm lâm 

thành phố: 

(1) Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng: Biên chế giao 

5, hiện có mặt 5. Phương án sắp xếp lại giữ nguyên như hiện nay là 05 biên chế.  

(2) Hạt Kiểm lâm thành phố Lạng Sơn: Biên chế giao 10, hiện có mặt là 

09 (trong đó có 01 công chức đang biệt phái công tác tại Ban quản lý dự án Hợp 

phần 3 trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT).  Sắp xếp lại còn 08 biên chế, giảm 

02 biên chế chuyển cho các hạt Kiểm lâm khác. Như vậy, biên chế của Hạt là 08 

biên chế tương ứng với diện tích có rừng của thành phố là 3.952,4 ha.  

(3) Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc: Biên chế giao 17, hiện có mặt là 15 

(trong đó có 02 công chức biệt phái công tác tại Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu 

Sơn). Sắp xếp lại còn 15 biên chế, giảm 02 biên chế chuyển cho các hạt Kiểm 

lâm khác. Như vậy,  biên chế của Hạt là 15 biên chế tương ứng với diện tích đất 

có rừng của huyện Cao Lộc là 42.913,4 ha.  

(4) Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Bình: Biên chế giao 15, hiện có mặt là 13 (trong 

đó có 01 công chức biệt phái công tác tại Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn). 

Giữ nguyên như hiện nay. Như vậy, tổng biên chế của Hạt là 15 biên chế tương 

ứng với diện tích đất có rừng của huyện Lộc Bình là 56.978,79 ha.  

(5) Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập: Biên chế giao 17, hiện có mặt là 15. 

Sắp xếp lại bổ sung thêm 01 biên chế. Như vậy, biên chế của Hạt là 18 biên chế 

tương ứng với diện tích đất có rừng của huyện Đình Lập là 91.137,09 ha.  

(6) Hạt Kiểm lâm huyện Văn Lãng: Biên chế giao 16, hiện có mặt là 15. 

Phương án sắp xếp lại giảm 01 như vậy biên chế của hạt là 15 biên chế tương 

ứng với diện tích đất có rừng của huyện Văn Lãng là 40.675,97 ha.  

(7) Hạt Kiểm lâm huyện Tràng Định: Biên chế giao 17, hiện có mặt 17 (trong 

đó có 01 công chức biệt phái công tác tại Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn). 

Phương án sắp xếp lại giảm 01 như hiện nay biên chế của hạt là 16 biên chế 

tương ứng với diện tích đất có rừng của huyện Tràng Định là 65.093,91 ha.  

(8) Hạt Kiểm lâm huyện Văn quan: Biên chế giao 13, hiện có mặt là 13. 

Sắp xếp lại giữ nguyên như hiện nay. Như vậy, biên chế của Hạt là 13 biên chế 

tương ứng diện tích đất có rừng của huyện Văn Quan là 33.352,93 ha.  

(9) Hạt Kiểm lâm huyện Bình Gia: Biên chế giao 17, hiện có mặt là 16. Sắp 

xếp lại giữ nguyên như hiện nay. Như vậy, biên chế của Hạt là 17 biên chế 

tương ứng với diện tích đất có rừng của huyện Bình Gia là 81.996,14 ha.  
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(10) Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn: Biên chế giao 15, hiện có mặt là 13. Sắp 

xếp lại giữ nguyên như hiện nay. Như vậy, biên chế của Hạt là 15 biên chế 

tương ứng với diện tích đất có rừng của huyện Bắc Sơn là 41.800,6 ha.  

(11) Hạt Kiểm lâm huyện Chi Lăng: Biên chế giao 14, hiện có mặt là 12. Sắp 

xếp lại giảm 01 biên chế. Như vậy, biên chế của Hạt là 13 biên chế tương ứng 

với diện tích đất có rừng của huyện Chi Lăng là 34.278,59 ha.  

(12) Hạt Kiểm lâm huyện Hữu Lũng: Biên chế giao 14, hiện có mặt là 12. Sắp 

xếp lại giảm 01 biên chế. Như vậy, biên chế của Hạt là 13 biên chế tương ứng 

với diện tích đất có rừng của huyện Hữu Lũng là 34.291,41 ha.  

Sau khi sáp nhập Hạt Kiểm lâm Cao Lộc và Hạt Kiểm lâm Thành phố, sẽ phân 

bổ lại biên chế các Hạt cho phù hợp. 

(cụ thể có biểu kèm theo) 

Số lượng đối với Lãnh đạo các Hạt kiểm lâm huyện, thành phố thực hiện theo 

quy định hiện hành.  

3.2. Đối với các đơn vị còn lại 

- Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

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 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- 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. 

Năm 2021 Sở nông nghiệp và PTNT đã thực hiện rà soát sắp xếp lại các 

các phòng trực thuộc các đơn vị thuộc Sở đảm bảo theo quy định nên năm 2022 

không thực hiện sắp xếp lại. 

3.3. Xác định nhu cầu biên chế công chức, đề xuất phương án xử lý 

3.3.1. Xác đinh nhu cầu biên chế công chức đối với Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật và Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Căn cứ điểm a, b, khoản 3, Điều 3, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-

BNNPTNT - BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(PTNT), 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 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện, quy định Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị Hành chính vì vậy nhu cầu biên chế công 

chức của 02 đơn vị này như sau: 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cần 19 biên chế (hiện có 05 biên 

chế công chức, còn thiếu 14 biên chế công chức);  

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y 32 biên chế công chức (hiện có 05 biên chế 

công chức, còn thiếu 27 biên chế công chức).  

3.3.2. Đề xuất phương án xử lý 
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Tại thời điểm hiện nay UBND tỉnh và Sở nông nghiệp và PTNT đều khó 

khăn về biên chế công chức do vậy xác định nhu cầu biên chế công chức của 02 

đơn vị này tại giai đoạn 2022-2025 là khó khăn. Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

xuất giữ nguyên như hiện nay. 

4. Khó khăn vướng mắc trong quá trình sắp xếp 

- Sở Nông nghiệp và PTNT có 02 đơn vị là Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật và Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị hành chính, mỗi đơn vị được 

giao 05 biên chế hành chính (công chức) số còn lại là Viên chức nên việc thực 

hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ 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 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

Mỗi phòng có 05 công chức, tuy nhiên việc này Sở không thực hiện được vì 

thiếu biên chế công chức, vì vậy chỉ bố trí 05 viên chức trở lên thực hiện nhiệm 

vụ. 

5. Mục tiêu đạt được trong sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế giai 

đoạn 2022-2025 

 Để đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương của Ban chấp hành Trung 

ương đảng, Bộ chính trị, của tỉnh về mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-

2025, mục tiêu cần đạt:  

* Về tổ chức bộ máy:  

- Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021. 

* Về biên chế:  

- Giảm 5% biên chế công chức so với năm 2021; 

- Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so 

với năm 2021. 

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Sở thực hiện:  

* Về tổ chức bộ máy:  

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Năm 2021, Sở được giao 05 đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc: Thực hiện tinh giảm 01 đơn vị sự nghiệp, còn 04 đơn vị.  

- Đối với tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: Năm 

2021,  cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm có 12 đơn vị trực thuộc, thực hiện 

sắp xếp giảm 01 đơn vị (01 Hạt Kiểm lâm).  

* Về biên chế:  

- Biên chế hành chính: Năm 2021, Sở được giao 293 biên chế, trong giai 

đoạn 2021-2025 thực hiện tinh giản 5% là 15 biên chế.  

Đề án xây dựng thực hiện tinh đến năm 2023 hoàn thành 15 biên chế.   

- Biên chế sự nghiệp: Năm 2021, Sở được giao 114 biên chế, trong giai 

đoạn 2022-2025 thực hiện tinh giản 10% là 11 biên chế. 

Đề án thực hiện tinh giản trong giai đoạn 2022-2025 là 11 biên chế.  
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- Về Lãnh đạo: Giảm 02 biên chế lãnh đạo đơn vị thuộc Sở (Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn); Giảm 02 biên chế Lãnh đạo của 

Hạt Kiểm lâm.   
 

 II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP BIÊN CHẾ, SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ DÔI 

DƯ SAU KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP 

 1. Phương án sắp xếp biên chế:  

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn được giao 10 biên 

chế, sau khi sáp nhập vào Chi cục Thủy lợi, phân bổ biên chế như sau: 07 biên 

chế của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vào Chi cục 

Thủy lợi; 03 biên chế còn lại chuyển cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn 

02 biên chế (do đơn vị này chưa đủ 15 biên chế theo quy định để đủ 15 biên 

chế), Chi cục Chăn nuôi và Thú y 01 biên chế.  

Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khi sáp 

nhập vào Chi cục Thủy lợi sẽ trình UBND tỉnh cho xét chuyển viên chức thành 

công chức và điều động bổ nhiệm thành Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi.  

 2. Phương án phân bổ chỉ tiêu biên chế:  

 Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao 293 biên chế hành chính, 

114 biên chế sự nghiệp. Trong giai đoạn 2022-2025, căn cứ tình hình thực tế tại 

đơn vị (số biên chế chưa tuyển dụng được, biên chế nghỉ hưu đúng tuổi, biên chế 

xin thôi việc, biên chế nghỉ tỉnh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ) Sở sẽ thực hiện:  

 - Thực hiện cắt giảm biên chế hành chính:  293 biên chế, giảm 5% tương 

đương 15 biên chế.  

Năm 2021, đã thực hiện cắt giảm 02 biên chế của Sở, còn 13 biên chế. 

Hiện tại Chi cục Kiểm lâm được giao 206 hiện có mặt 188 (còn 18 biên chế 

chưa tuyển dụng đủ), thực hiện theo thông báo số 443/TB-UBND ngày 

11/8/2022 của UBND tỉnh tạm dừng tuyển dụng mới công chức, viên chức, thực 

hiện xét chuyển viên chức thành công chức, do vậy 18 biên chế chưa được tuyển 

dụng đủ , Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất cắt giảm 13 biên chế của Chi 

cục Kiểm lâm đưa vào số lượng tinh giản biên chế 5 % của Sở giai đoạn 2022-

2025. Còn lại 5 biên chế Chi cục Kiểm lâm thực hiện tiếp nhận vào làm việc 

theo quy định. Đối với biên chế hiện tại các Hạt của Chi cục Kiểm lâm sẽ thực 

hiện phân bổ lại theo yêu cầu nhiệm vụ và theo số lượng rừng hiện có của các 

huyện, thành phố cho phù hợp. 

- Thực hiện giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước: 114 biên chế, giảm 10% tương đương 11 biên chế. Sở thực hiện đối với 

những biên chế do nghỉ hưu chuyển công tác và biên chế chưa tuyển dụng được 

ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

 III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

 - Năm 2022:  Xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 

2022-2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT trình Sở Nội vụ.  
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- Năm 2023: Thực hiện phân bổ lại chỉ tiêu biên chế của Chi cục Kiểm lâm.  

 - Năm 2024: Thực hiện sáp nhập Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn vào Chi cục Thủy lợi. 

- Năm 2025: Thực hiện sáp nhập Hạt kiểm lâm Cao Lộc với Hạt kiểm lâm 

thành phố.  

PHẦN IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Giao nhiệm vụ: 

 - Phòng tổ chức cán bộ Sở tham mưu cho lãnh đạo Sở và hướng dẫn các 

đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo thời gian đúng quy định. 

 - Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy 

trình đúng quy định và thời gian thực hiện các nội dung của đề án. 
 

PHẦN V 

ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và thực hiện chủ trương tinh 

gọn bộ máy, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất với Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh: 

1. Cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện cắt giảm biên chế công 

chức giai đoạn 2021-2025 là 5% tương đương 15 biên chế (năm 2021 đã giảm 

02 biên chế; năm 2023 giảm 13 biên chế) một lần vào năm 2023, không thực 

hiện cắt giảm biên chế trong những năm tiếp theo của giai đoạn. Số biên chế còn 

lại của Sở và số công chức nghỉ chế độ hằng năm xin được tuyển dụng, tiếp 

nhận từ các cơ quan, đơn vị khác để bảm bảo đủ người làm việc. 

2. Giữ nguyên cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y.  

3. Căn cứ vào Luật Thú y xin ý kiến của UBND tỉnh về việc thành lập các 

trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố trên cơ sở tách ra từ Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCB(02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Lý Việt Hưng 
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