
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Số:  1768   /SNN-TCHC 
V/v bổ nhiệm, điều động cán bộ 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 

Quảng Trị, ngày 25  tháng 10 năm 2019 

      

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 

 

Ngày 24/10/2019, Chi cục Kiểm lâm có văn bản số 417/CCKL-XDLL về 

việc xin chủ trương để thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động chuyển đổi vị trí 

công tác cán bộ; nhận thấy việc tiếp tục kiện toàn một số chức danh chủ chốt ở 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Chi cục Kiểm lâm nhằm không ngừng nâng cao 

năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng là cần thiết, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý để Chi cục Kiểm lâm tiến hành quy trình bổ nhiệm đối với các 

chức danh:  

- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hướng Hóa; 

- Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; 

- Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông. 

Yêu cầu: nguồn tại chỗ, đã được quy hoạch các chức danh Hạt trưởng, 

Phó Hạt trưởng, Trưởng phòng đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện 

khi bổ nhiệm. 

2. Về việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác một số cán bộ: Yêu cầu Chi 

cục Kiểm lâm thực hiện theo Quyết số 522/QĐ-SNN ngày 27/11/2017 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức, 

viên chức và người lao động thuộc Ngành; báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước khi ban hành Quyết định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến để Chi cục Kiểm lâm 

triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên;                                                                            

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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