
 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN 
  

Số:     1739   /QĐ-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

           Bình Thuận, ngày 27 tháng  6 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy  

khuyến nông - khuyến ngư trên địa bàn tỉnh  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của 

Chính phủ về khuyến nông; 

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

năm 2015của Liên 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 tháng 3 năm 2015 của 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục 

và các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng 

cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 

Căn cứ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 

chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn; 

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

trình số 64/TTr-SNN ngày 18 tháng 4 năm 2017 và Giám đốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt “Đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy 

khuyến nông - khuyến ngư trên địa bàn tỉnh” kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tiến hành các bước công việc cụ thể để triển khai thực hiện Đề án trên theo quy 

định pháp luật. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, NC, SNV(Ngan-24) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

  

Nguyễn Ngọc Hai 
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