UBND TỈNH GIA LAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 1097/SNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 18 tháng 8 năm 2016

V/v xin ý kiến góp ý Quy chế
về quản lý, phối hợp công tác

Kính gửi:
- Sở Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các
thị xã và thành phố Pleiku;
- Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Vườn Quốc Gia Kon Ka
Kinh, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.
Thực hiện Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND
tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Nông nghiệp và PTNT; Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và 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 PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Quyết định số 3808/QĐBNN-TCCB ngày 22/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy
chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ
chức ngành nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND
cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với UBND xã;
Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Quyết định V/v ban hành
Quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ
chức ngành nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND
cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với UBND
xã.(dự thảo đã gửi qua mail công vụ các cơ quan, đơn vị và đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Sở, địa chỉ http://snnptnt.gialai.gov.vn mục góp ý dự thảo).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn bằng văn bản và qua hộp thư điện tử
tccb.snnptnt@gialai.gov.vn hoặc tccbsnngl@gmail.com trước ngày 31/8/2016./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng, Ban, Chi cục,
các Trung tâm thuộc Sở;
- Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Trương Phước Anh
Cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Tỉnh Gia Lai
Chức vụ: Giám Đốc

