
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 1603 /SNN-TCHC 
V/v tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 31 tháng 8 năm 2020 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 707/SNV-

TCBC ngày 19/8/2020 của Sở Nội vụ về việc đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND; Sau khi nghiên cứu dự thảo, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

 Đề nghị Sở Nội vụ xem xét lại trích yếu của dự thảo Quyết định. Lý do 

trích yếu của dự thảo Quyết định “Quyết định về việc ban hành quy định thẩm 

quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh” không phản ánh nội dung 

chủ yếu của văn bản là sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân tỉnh mà giống như đang ban hành một Quyết định mới.  

 Góp ý sữa đổi như sau: “Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển 

dụng và quản lý công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu”. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến về dự thảo Quyết định để Sở Nội vụ 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                         

- Lưu: VT; TCHC.                                                            
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