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PHẦN I 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ  

VÀ HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

 
 

 1. Thực trạng về hoạt động khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh 

hiện nay 

Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng. 

Có thể khẳng định, thành công của ngành nông nghiệp trong những năm qua có 

sự đóng góp rất tích cực và quan trọng của hệ thống khuyến nông, khuyến ngư 

với vai trò là cầu nối giữa Nhà nước, cơ quan thực hiện chuyển giao công nghệ 

với hộ nông dân và thị trường, là hệ thống tư vấn, phổ biến kiến thức, các chủ 

trương chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin, chuyển giao tiến bộ 

khoa học kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho nông dân. 

Hoạt động khuyến nông, khuyến ngư đã góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, 

xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cho nông dân, ngư dân ở các vùng ven 

biển, đồng bằng, trung du, miền núi. 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã rất quan tâm và có nhiều 

chủ trương, chính sách đối với công tác khuyến nông, khuyến ngư. Do vậy, hoạt 

động khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển khá 

nhanh. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh và các Trạm Khuyến nông cấp 

huyện đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, có 

những đóng góp vào thành công chung của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Những thành tựu nổi bật của hoạt động khuyến nông có thể nhận thấy trên 

các mặt như: Hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông; Công tác đào tạo, 

huấn luyện nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ khuyến nông các cấp và nông 

dân; Các chương trình khuyến nông trồng trọt; Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về 

cải tạo giống, áp dụng các giống vật nuôi đạt năng suất, chất lượng cao; Hoạt 

động khuyến ngư; Các chương trình khuyến nông về cơ giới hoá, bảo quản và chế 



 

 
2 

biến nông lâm sản; Ứng dựng nông nghiệp công nghệ cao và hoạt động khuyến 

nông đô thị; Hoạt động hợp tác quốc tế về khuyến nông,… Cụ thể: 

Trên lĩnh vực trồng trọt: Đã đẩy mạnh chương trình chuyển đổi cơ cấu 

Giống - Mùa vụ theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững; thực hiện mô hình 

sản xuất rau an toàn theo liên kết chuỗi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ; xây dựng 

mô hình thâm canh cây thanh long bền vững, an toàn dịch bệnh; phát huy các sản 

phẩm có lợi thế của ngành, tạo ra bước phát triển có tính đột phá, nâng cao năng 

suất, chất lượng, khối lượng và giá trị sản phẩm hàng hoá góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu của Ngành đề ra; trong các mô hình trồng trọt khuyến 

khích bà con nông dân sử dụng phân sinh học, tạo ra sản phẩm chất lượng và an 

toàn. 

 Trên lĩnh vực chăn nuôi: Đã thực hiện chương trình cải tạo giống bò theo 

hướng chuyên thịt cao sản bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với nhiều giống 

bò mới, nhằm nâng cao chất lượng và tầm vóc của đàn bò; đẩy mạnh, tăng cường 

các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi 

trường; khuyến khích các hình thức chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, chăn nuôi 

trang trại; đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 Trên lĩnh vực khuyến ngư: Đã thực hiện các mô hình nuôi thủy sản nước 

mặn, lợ đặc biệt là xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng 

VietGAP, từng bước tạo thành vùng quy hoạch nuôi tôm đủ điều kiện để chứng 

nhận VietGAP; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình nuôi thủy sản nước 

ngọt với các đối tượng có giá trị, hiệu quả kinh tế cao và bền vững như: lươn, cá 

lóc, cá thát lát cườm bằng thức ăn công nghiệp thay thế cá tạp. đồng thời nhân 

rộng các mô hình khai thác xa bờ bảo quản sản phẩm thủy sản phục vụ mục tiêu 

xuất khẩu. 

 Trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền: Đã phát huy các hình thức chuyển tải 

thông tin có chọn lọc; xây dựng phim tư liệu kỹ thuật  với các chuyên đề phục vụ 

công tác khuyến nông, khuyến ngư;  tiếp tục bổ sung và củng cố, nâng cao chất 

lượng bản tin, thông tin "Khuyến nông - Khuyến ngư Bình Thuận" phục vụ bạn 

đọc ngày một tốt hơn; tham gia các chương trình triễn lãm trong lĩnh vực nông 

nghiệp, thủy sản … Thường xuyên biên soạn và trang bị tài liệu, sách báo kỹ thuật 

đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ khuyến nông, khuyến ngư và bà con nông 

ngư dân. 

 Về đạo tào huấn luyện: Tổ chức các khoá tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ 

khuyến nông các cấp, đặc biệt là cán bộ khuyến nông cơ sở, tăng cường các hoạt 

động tập huấn, tham quan, hội thảo, học tập kinh nghiệm, đặc biệt là tố chức các 

lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cho các xã nông thôn 



 

 
3 

mới. 

Về đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khuyến nông, khyến ngư vẫn 

còn những hạn chế, tồn tại như: các chương trình, dự án khuyến nông nhìn chung 

còn phân tán, dàn trải, công tác triển khai còn chậm đã ảnh hưởng đến hiệu quả 

công tác khuyến nông. Hoạt động khuyến nông chưa thực sự bám sát các mục tiêu 

trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chưa gắn kết 

được với chương trình nông thôn mới ở địa bàn. Hoạt động khuyến nông còn hạn 

chế sự tham gia của các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các đơn vị tiêu thụ sản 

phẩm, chưa kết nối thông tin thị trường, sản phẩm nông nghiệp giữa nông dân và 

các doanh nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp chưa được định hướng về thị trường, 

chất lượng chưa được kiểm định, tiêu thụ sản phẩm còn gặp khó khăn. Nhiều địa 

phương, người nông dân chưa được hưởng lợi từ các chương trình khuyến nông, 

khuyến ngư; năng suất, chất lượng, sản phẩm, hiệu quả của sản xuất còn thấp, 

việc áp dụng vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Khả năng nhân rộng các mô 

hình khuyến nông khi kết thúc còn hạn chế. Kinh phí cho hoạt động khuyến nông 

nhất là cấp cơ sở rất hạn hẹp, có lúc không có kinh phí. Ngoài ra, hoạt động 

khuyến nông mới tập trung hỗ trợ kinh tế hộ gia đình, các hộ nghèo, đồng bào dân 

tộc thiểu số mà chưa chú trọng đến các đối tượng nông hộ sản xuất hàng hóa, chủ 

trang trại, thương lái, các hợp tác xã sản xuất dịch vụ, các doanh nghiệp trên địa 

bàn để giải quyết đầu ra nông sản cho nông dân. Khuyến nông chưa thực sự là cầu 

nối tổ chức liên kết 4 nhà, … 

 2. Thực trạng hệ thống tổ chức bộ máy khuyến nông, khuyến ngư hiện 

nay 
 

 2.1. Cấp tỉnh: Có Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh. 

 Tổ chức bộ máy bên trong Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (sau đây 

viết tắt là Trung tâm KNKN) gồm: Ban giám đốc và 05 phòng chuyên môn: 

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

b) Phòng Khuyến nông. 

c) Phòng Khuyến ngư. 

d) Phòng Thông tin - Huấn luyện. 

e) Phòng Kiểm nghiệm. 
 

 2.2. Cấp huyện: Có các Trạm Khuyến ngư, các Trạm thực nghiệm và các 

trạm Khuyến nông. 

 a) Các Trạm Khuyến ngư (trực thuộc Trung tâm KNKN tỉnh): 4 Trạm 
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- Trạm Khuyến ngư Tuy Phong. 

- Trạm Khuyến ngư Phú Quý. 

- Trạm Khuyến ngư La Gi. 

- Trạm Khuyến ngư Đức Linh. 
 

 b) Các Trạm Thực nghiệm (Trực thuộc Trung tâm KNKN tỉnh): 2 Trạm 

- Trạm Thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản nước ngọt Hàm Thuận 

Bắc. 

- Trạm Giống hải sản Tiến Thành. 
 

 c) Các Trạm Khuyến nông huyện (trực thuộc UBND cấp huyện): 8 Trạm 

- Trạm Khuyến nông Tuy Phong.        

- Trạm Khuyến nông Bắc Bình.       

- Trạm Khuyến nông Hàm Thuận Bắc.  

- Trạm Khuyến nông Hàm Thuận Nam. 

- Trạm Khuyến nông Hàm Tân.             

- Trạm Khuyến nông La Gi.                   

- Trạm Khuyến nông Tánh Linh.           

- Trạm Khuyến nông Đức Linh.            
 

 2.3. Cấp xã: Mỗi xã bố trí 03 người theo dõi về nông nghiệp. 

- Công chức: 01 công chức cấp xã theo dõi về nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới; 

- Người hoạt động không chuyên trách: 01 Nông-lâm-ngư-diêm nghiệp và 

01 thú y. 
 

 3. Biên chế giao và hiện đang bố trí: 
 

 3.1. Cấp tỉnh: 

- Biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh giao để thực hiện công tác khuyến 

nông, khuyến ngư năm 2016 là 56 người, trong đó 51 biên chế sự nghiệp và 05 

hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (đây là số biên chế bao gồm Khối văn 

phòng Trung tâm và cả các Trạm Khuyến ngư và Trạm Thực nghiệm thực nghiệm 

trực thuộc Trung tâm KNKN).  

 - Biên chế hiện có của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư là 51 người, 

trong đó 46 biên chế sự nghiệp và 05 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

được bố trí như sau: Tại văn phòng Trung tâm là 33 người (theo Bảng 1) và tại 

các Trạm trên địa bàn huyện là 18 người (theo Bảng 2). 
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Bảng 1. Biên chế đang bố trí tại khối văn phòng Trung tâm KNKN 
 

STT Tên bộ phận Số biên chế HĐ 68/CP 

1 Ban Giám đốc 03  

2 Phòng Hành chính tổng hợp 08 03 

3 Phòng Khuyến nông 11  

4 Phòng Khuyến ngư 04  

5 Phòng Thông tin - Huấn luyện 06  

6 Phòng Kiểm nghiệm 01  

 Tổng 33  
 

Bảng 2.  Biên chế đang bố trí tại Trạm trực thuộc Trung tâm KNKN 

STT Tên Trạm Số biên chế HĐ 68/CP 

I Các Trạm Khuyến ngư    

1 Trạm Khuyến ngư Tuy Phong          03  

2 Trạm Khuyến ngư Phú Quý 02  

3 Trạm Khuyến ngư La Gi 03  

4 Trạm Khuyến ngư Đức Linh 02  

II Các Trạm Thực nghiệm    

1 
Trạm Thực nghiệm và SX giống thủy 

sản nước ngọt Hàm Thuận Bắc 
05 01 

2 Trạm Giống hải sản Tiến Thành 03 01 

 Tổng 18  
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 3.2. Cấp huyện: 

Bảng 3. Biên chế đang có của các Trạm Khuyến 

      nông trực thuộc UBND cấp huyện 

STT Tên Trạm Số biên chế Ghi chú 

1 Trạm Khuyến nông Tuy Phong          03  

2 Trạm Khuyến nông Bắc Bình 03  

3 Trạm Khuyến nông Hàm Thuận Bắc 03  

4 
Trạm Khuyến nông Hàm Thuận 

Nam 
03  

5 Trạm Khuyến nông Hàm Tân 03  

6 Trạm Khuyến nông La Gi 03  

7 Trạm Khuyến nông Tánh Linh 03  

8 Trạm Khuyến nông Đức Linh 03  

 Tổng 24  

 3.3. Cấp xã: 

Căn cứ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh, 

Công văn số 3803/UBND-SNV ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh thì hiện nay các 

xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều được bố trí: 01 công chức cấp xã theo dõi về 

nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; 02 người hoạt động không chuyên 

trách: 01 Nông-lâm-ngư-diêm nghiệp và 01 thú y. 

4. Nhận xét, đánh giá về tổ chức bộ máy hệ thống khuyến nông, khuyến 

ngư hiện nay 

Tổ chức bộ máy khuyến nông – khuyến ngư hiện nay vẫn còn một số bất 

cập như: Các Trạm Khuyến ngư trực thuộc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến 

ngư tỉnh (Tuy Phong, La Gi, Đức Linh, Phú Quý). Trong khi đó, các Trạm Khuyến 

nông trực thuộc UBND huyện, thị xã (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, 

Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La Gi, Tánh Linh, Đức Linh). Hệ thống trên dẫn đến 

tình trạng vừa phân tán vừa chồng chéo trong công tác quản lý, điều hành. Hoạt 

động chỉ đạo trong công tác khuyến nông - khuyến ngư chưa thật sự đồng bộ ở 

các cấp chính quyền. Đối với cấp xã, mặc dù UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo 

bố trí công chức và người hoạt động không chuyên trách trên lĩnh vực nông 

nghiệp, khuyến nông, tuy nhiên qua kiểm tra, nhiều địa phương chưa thực hiện bố 

trí, phân công đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ đối với các vị trí trên, việc hướng 

dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá hiệu quả hoạt động chưa được quan tâm, dẫn 

đến kết quả hoạt động khuyến nông cơ sở còn manh mún, thiếu hiệu quả.  
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PHẦN II 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC 

BỘ MÁY KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
 

 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC SẮP XẾP, KIỆN 

TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN 

NGƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
 

1. Sự cần thiết của việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy 

khuyến nông – khuyến ngư trên địa bàn tỉnh 

Như phân tích, mô hình tổ chức bộ máy khuyến nông – khuyến ngư thiếu 

đồng bộ và thiếu thống nhất. Trạm Khuyến ngư trực thuộc Trung tâm Khuyến 

nông – Khuyến ngư tỉnh. Trong khi đó, các Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND 

huyện, thị xã (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm 

Tân, La Gi, Tánh Linh, Đức Linh). Hệ thống trên dẫn đến tình trạng vừa phân tán 

vừa chồng chéo trong công tác quản lý, điều hành. Hoạt động chỉ đạo trong công 

tác khuyến nông - khuyến ngư không đồng bộ, ở các cấp chính quyền (tỉnh riêng, 

mỗi huyện và mỗi xã riêng). Đối với cấp xã, mặc dù UBND tỉnh đã có văn bản 

chỉ đạo bố trí công chức và người hoạt động không chuyên trách trên lĩnh vực 

nông nghiệp, khuyến nông, tuy nhiên qua kiểm tra, nhiều địa phương chưa thực 

hiện bố trí, phân công đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ đối với các vị trí trên, việc 

hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá hiệu quả hoạt động chưa được quan tâm, 

dẫn đến kết quả hoạt động khuyến nông cơ sở còn manh mún, thiếu hiệu quả. 

Chất lượng nghiệp vụ của cán bộ khuyến nông – khuyến ngư chưa đồng đều dẫn 

đến chất lượng hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu về 

nông nghiệp của tỉnh.  

Do đó, để thông qua hệ thống khuyến nông, công tác khuyến nông thực sự 

đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu, thông qua các hoạt 

động đào tạo nông dân về kiến thức, kỹ năng và các hoạt động cung ứng dịch vụ 

để hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng các điều kiện 

sinh thái, khí hậu và thị trường, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài tham gia khuyến nông, đồng thời khắc phục những tồn tại 

trong tổ chức bộ máy, cải thiện chất lượng của hoạt động khuyến nông - khuyến 

ngư hiện nay, đảm bảo cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư đồng bộ, hiệu 

quả hơn, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của tỉnh về nông nghiệp 

thì việc sắp xếp, kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức bộ máy khuyến nông - 

khuyến ngư trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết. 

2. Cơ sở pháp lý: 
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2.1. Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính 

phủ về khuyến nông; 

2.2. Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự 

nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

2.3. 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; 

2.4. 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; 

2.5. 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; 

2.6. 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; 

2.7. Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 02/03/2015 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc ban hành Chương trình Khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2015 - 

2020 trên địa bàn tỉnh; 

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY 

KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ TỪ TỈNH ĐẾN CƠ SỞ 

1. Mục tiêu:  

1.1. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu 

nhập, thoát đói nghèo, làm giàu thông qua các hoạt động đào tạo nông dân về kiến 

thức, kỹ năng và các hoạt động cung ứng dịch vụ để hỗ trợ nông dân sản xuất 

kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị 

trường. 

1.2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát 

triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực 

phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an 

ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

1.3. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài 

tham gia khuyến nông. 
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2. Mô hình tổ chức bộ máy khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở 

2.1. Ở cấp tỉnh: Thành lập Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông – 

Khuyến ngư tỉnh. 

2.2. Ở cấp huyện: 

- Chuyển các Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện, thị xã (Tuy 

Phong, La Gi, Đức Linh, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, 

Tánh Linh) sang trực thuộc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh; đồng 

thời hợp nhất với Trạm Khuyến ngư của các huyện: Tuy Phong, La Gi, Đức Linh 

trực thuộc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh để thành lập các Trạm 

Khuyến nông trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh sau khi tổ chức lại. 

- Thành lập mới Trạm Khuyến nông thành phố Phan Thiết và đổi tên Trạm 

Khuyến ngư Phú Quý thành Trạm Khuyến nông Phú Quý.  

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trạm Thực nghiệm và sản xuất giống 

thủy sản nước ngọt Hàm Thuận Bắc và Trạm Giống hải sản Tiến Thành sang 

Trung tâm Giống nông nghiệp Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

2.3. Ở cấp xã: Các địa phương chỉ đạo, bố trí đủ các vị trí theo quy định 

Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh, Công văn số 

3803/UBND-SNV ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh để đảm bảo nguồn lực thực 

hiện các nhiệm vụ nông nghiệp và công tác khuyến nông; đồng thời, hướng dẫn, 

phân công, giao trách nhiệm cụ thể về khuyến nông và có cơ chế kiểm tra giám 

sát việc thực hiện nhiệm vụ khuyến nông đối với các vị trí nói trên. 

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY KHUYẾN NÔNG TỪ TỈNH ĐẾN CƠ SỞ 

1. Cấp tỉnh 

Ở cấp tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận được thành lập trên 

cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bình Thuận. 

1.1. Vị trí chức năng của Trung tâm Khuyến nông: 

 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là 

đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình 

thuận, hoạt động theo cơ chế tự chủ và chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo 

một phần chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 

10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

 Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến 

ngư, khuyến lâm, khuyến diêm theo các chương trình, dự án được cấp thẩm quyền 

phê duyệt nhằm hướng dẫn, giúp đỡ nông, ngư dân, diêm dân nâng cao hiểu biết 
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về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, nắm bắt và áp dụng các kiến 

thức, kỹ năng, khoa học kỹ thuật, quản lý mới trong sản xuất để góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 

nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng 

theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 
 

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nhiệm 

vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. Cụ thể: 

a) Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển 

dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp 

luật về khuyến nông trên địa bàn. 

b) Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau 

khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của 

pháp luật. 

d) Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông 

theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông 

theo quy định của pháp luật. 

f) Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các 

cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông. 

g) Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức 

tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và 

nông dân. 

h) Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy 

định của pháp luật. 

i) Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội trợ, triển lãm, 

diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông. 
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j) Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật. 

k) Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa 

bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy 

định pháp luật. 

l) Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương. 

m) Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định 

của pháp luật. 

n) Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật. 

o) Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo 

quy định. 

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. 
 

1.3. Cơ cấu tổ chức: 

Cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn của Trung tâm được tổ chức lại như 

sau: thành lập Phòng Hành chính - Tổ chức và phòng Kế hoạch - Tài chính trên cơ 

sở chia tách phòng Hành chính - Tổng hợp; hợp nhất Phòng Khuyến nông với 

Phòng Khuyến ngư thành Phòng Chuyển giao kỹ thuật; thành lập Phòng Thông 

tin Tư vấn và Phòng Huấn luyện và Đào tạo nghề trên cơ sở chia tách Phòng 

Thông tin Huấn luyện; giải thể Phòng Kiểm nghiệm. 

Sau khi tổ chức lại, cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: 

a) Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt 

động của Trung tâm tâm và các nhiệm vụ được Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phân công hoặc ủy quyền; 

- Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách một số mặt công tác, chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được 

phân công; 

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ 

luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với lãnh đạo 

Trung tâm thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và 

Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Các phòng chuyên môn: 05 phòng.                           

- Phòng Hành chính - Tổ chức. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.                   
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- Phòng Chuyển giao kỹ thuật. 

- Phòng Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ 

- Phòng Huấn luyện và Đào tạo nghề. 

c) Các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố, gồm: 

- Trạm Khuyến nông Tuy Phong. 

- Trạm Khuyến nông Bắc Bình. 

- Trạm Khuyến nông Hàm Thuận Bắc. 

- Trạm Khuyến nông Hàm Thuận Nam. 

- Trạm Khuyến nông Hàm Tân.  

- Trạm Khuyến nông La Gi. 

- Trạm Khuyến nông Tánh Linh. 

- Trạm Khuyến nông Đức Linh. 

- Trạm Khuyến nông Phan Thiết. 

- Trạm Khuyến nông Phú Quý. 
 

1.4. Số lượng người làm việc: 

Số lượng người làm việc của Trung tâm gồm hai bộ phận: 

a) Biên chế sự nghiệp được nhà nước giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với 

chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp 

của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. 

b) Định biên lao động được Sở Nội vụ thông báo. Hàng năm, đơn vị căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và mức giá dịch vụ theo quy định để 

xác định định biên lao động phù hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị Sở Nội vụ xem xét, thông báo theo đúng quy định. 

1.8. Cơ chế tài chính: 

 Trung tâm Khuyến nông thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

2. Cấp huyện:  

2.1. Cơ cấu tổ chức: thành lập các Trạm Khuyến nông cấp huyện trực 

thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh theo các bước sau: (1) Chuyển các Trạm 

Khuyến nông trực thuộc UBND huyện, thị xã (Tuy Phong, La Gi, Đức Linh, Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh) sang trực thuộc 

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh; đồng thời hợp nhất với Trạm 

Khuyến ngư của các huyện: Tuy Phong, La Gi, Đức Linh trực thuộc Trung tâm 
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Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh để thành lập các Trạm Khuyến nông trực thuộc 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh sau khi tổ chức lại. (2) Đổi tên Trạm Khuyến ngư 

Phú Quý thành Trạm Khuyến nông Phú Quý và thành lập mới Trạm Khuyến nông 

thành phố Phan Thiết. 

Việc tổ chức lại theo mô hình các Trạm Khuyến nông Trung tâm Khuyến 

nông tỉnh Bình Thuận sẽ góp phần tăng tính thống nhất, tập trung trong công tác 

chỉ đạo, quản lý điều hành, quản lý được toàn diện đội ngũ cán bộ kỹ thuật 

chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở. Công tác triển khai, kiểm tra, giám sát và thực hiện 

các chương trình, dự án khuyến nông cùng việc hướng dẫn về chuyên môn nghiệp 

vụ được thường xuyên hơn, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời tạo sự thuận 

lợi trong các công tác chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, thông tin 

- tuyên truyền, tập huấn chuyển giao kỹ thuật đến nông - ngư dân và công tác đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông 

viên cấp xã, cộng tác viên khuyến nông cấp thôn. Hệ thống khuyến nông được 

thống nhất trong chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở theo ngành dọc 

rất thuận lợi trong việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… nhằm phục vụ chương trình tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian đến mà chính phủ đề ra.  

Trạm Khuyến nông được tổ chức thống nhất tại các huyện, thị xã, thành 

phố, cụ thể: 

a) Trạm Khuyến nông Tuy Phong. 

b) Trạm Khuyến nông Bắc Bình. 

c) Trạm Khuyến nông Hàm Thuận Bắc. 

d) Trạm Khuyến nông Hàm Thuận Nam. 

e) Trạm Khuyến nông Hàm Tân.  

f) Trạm Khuyến nông La Gi. 

g) Trạm Khuyến nông Tánh Linh. 

h) Trạm Khuyến nông Đức Linh. 

i) Trạm Khuyến nông Phan Thiết. 

j) Trạm Khuyến nông Phú Quý. 

2.2. Số lượng người làm việc: 

Số lượng người làm việc của các Trạm Khuyến nông mới được bố trí, sắp 

xếp dựa trên số lượng người làm việc hiện có của các Trạm Khuyến ngư, Trạm 

Khuyến nông trước khi tổ chức lại. Sau khi Đề án được phê duyệt, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông rà soát lại, sắp 

xếp tổ chức bộ máy gắn với sử dụng biên chế tiết kiệm hiệu quả, không làm tăng 
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biên chế so với số được giao hiện nay và có sự cân đối, tiết kiệm biên chế để tăng 

cường thêm biên chế từ Trung tâm cho các Trạm Khuyến nông cấp huyện.  

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế về triển khai các mô hình, chương trình, 

dự án khuyến nông, khuyến ngư cụ thể, Trạm Khuyến nông được ký hợp đồng lao 

động thực hiện nhiệm vụ với người có chuyên môn phù hợp. Số lượng hợp đồng 

lao động xác định theo các chương trình, dự án, mô hình khuyến nông do Trung 

tâm Khuyến nông tổ chức thực hiện và dự kiến kinh phí hợp đồng lao động/năm. 

Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc trong các 

chương trình, dự án, mô hình hoạt động khuyến nông, khả năng nguồn thu và dự 

kiến kinh phí hợp đồng lao động/năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xây dựng phương án sử dụng lao động, xác định số lượng hợp đồng lao động cần 

thiết trong năm, báo Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương 

án. 

3. Cấp xã: Thực hiện bố trí 01 công chức cấp xã theo dõi về nông nghiệp 

và xây dựng nông thôn mới; 02 người hoạt động không chuyên trách: 01 Nông – 

lâm – ngư - diêm nghiệp và 01 thú y theo quy định tại Quyết định số 

35/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh và Văn bản số 3803/UBND-

SNV ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương bố trí đủ 

các vị trí theo quy định Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của 

UBND tỉnh, Văn bản số 3803/UBND-SNV ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh để 

đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ nông nghiệp và công tác khuyến nông. 

Hướng dẫn, phân công, giao trách nhiệm cụ thể về khuyến nông và có cơ chế 

kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khuyến nông đối với các vị trí nói trên. 

IV. DỰ BÁO KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP, KIỆN TOÀN 

Sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy khuyến nông – khuyến ngư từ 

tỉnh đến cơ sở theo mô hình tổ chức như trên, các bất cập, hạn chế trong công tác 

khuyến nông – khuyến ngư hiện nay trên địa bàn tỉnh sẽ được giải quyết như sau: 

4.1. Hệ thống khuyến nông đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến huyện tạo thuận 

lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Các chủ trương, định hướng của 

Trung ương, của tỉnh, của ngành về hoạt động nông nghiệp nói chung và khuyến 

nông nói riêng được đảm bảo triển khai thực hiện xuyên suốt, đầy đủ, kịp thời, 

phù hợp với chỉ đạo chung của các cấp chính quyền.  

4.2. Các trạm khuyến nông cấp huyện ngoài số biên chế được giao còn có 

thêm lực lượng lao động hợp đồng sẽ đảm bảo về số lượng, chất lượng chuyên 

môn của đội ngũ lao động, từ đó có thể tăng cường, hổ trợ kịp thời cho các xã để 

triển khai các mô hình, chương trình khuyến nông, khuyến ngư đạt hiệu quả, tăng 

khả năng nhân rộng các mô hình sau khi kết thúc. 
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4.3. Hoạt động khuyến nông ở cấp xã, thôn sẽ gắn kết được với chương 

trình nông thôn mới. Hệ thống khuyến nông đồng bộ, thống nhất tập trung một 

đầu mối. Do đó kinh phí thực hiện cho hoạt động khuyến nông được điều tiết 

trong toàn hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi để phân bổ kinh phí thực hiện tại cơ 

sở đảm bảo đầy đủ ở những nơi cần thiết. 

4.4. Phát huy hiệu quả các mô hình khuyến nông theo chuỗi liên kết sản 

xuất, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động khuyến nông. Việc 

kết nối thông tin, định hướng về thị trường, về sản phẩm nông nghiệp giữa nông 

dân và các doanh nghiệp tốt hơn và sẽ giải quyết được vấn đề tiêu thụ sản phẩm 

cho bà con nông dân; từng bước năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất 

được tăng lên. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI HOẠT 

ĐỘNG 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1.1. Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quyết định thành lập Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

1.2. Xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Khuyến nông sau khi có ý 

kiến của Giám đốc Sở Nội vụ. 

1.3. Chủ trì rà soát việc bố trí, sử dụng biên chế của Trung tâm Khuyến 

nông để phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về biên chế của 

Trung tâm, đảm bảo sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả để đảm bảo thực hiện 

các nhiệm vụ theo quy định. 

1.4. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, 

Quy chế phối hợp công tác Khuyến nông giữa Trung tâm Khuyến nông và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo gắn kết chương trình khuyến nông với quy 

hoạch và mục tiêu khuyến nông địa phương, vai trò trách nhiệm các bên trong quá 

trình thực hiện công tác khuyến nông. 

1.5. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh căn cứ chương trình, dự án, mô hình hoạt động khuyến nông, 

tiến hành xây dựng phương án hợp đồng lao động cho các Trạm Khuyến nông 

huyện, thị xã, thành phố, báo Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 

phương án. 

2. Sở Nội vụ  

2.1. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở 
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2.2. Có ý kiến để Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy, 

biên chế và mối quan hệ công tác của Trung tâm Khuyến nông. 

2.3 Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát việc bố trí, 

sử dụng biên chế của Trung Khuyến nông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về 

biên chế của Trung tâm, đảm bảo sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả. 

2.4  Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và 

trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng lao động của các Trạm Khuyến 

nông huyện, thị xã, thành phố. 

3. Lộ trình triển khai hoạt động 

Các công việc tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập 

Trung Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 

xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2017. 

Trung Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chính thức hoạt động kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hai 
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