
     UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1781 /SNN -TCHC     Quảng Trị, ngày 28 tháng 10 năm  2019 
   V/v kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ 

chức và số người làm việc theo  

vị trí việc làm 

 

 
   Kính gửi: Ban quản lý KBTTN Bắc Hướng Hóa và Đakrông;  

              

Ngày 24/10/2019, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Quyết định số 

2897/QĐ-UBND và Quyết định số 2988/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh 

mục vị trí việc làm và số người làm việc của Ban quản lý rừng Khu bảo tồn 

thiên nhiên Đakrông và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. 

Trong thời gian qua, các Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đã tập trung, chỉ 

đạo tăng cường lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng, bảo tồn và phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, hệ sinh thái, đa 

dạng sinh học. 

Để tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bố trí cán bộ, viên chức tại các phòng, trạm 

trực thuộc theo quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn yêu cầu Giám đốc các Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên triển 

khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiến hành xây dựng Đề án Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của đơn vị trình Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét phê duyệt; 

2. Trên cơ sở cơ cấu tổ chức mới tiến hành rà soát, sắp xếp bố trí cán bộ và 

số người làm việc tại các phòng, trạm trực thuộc bảo đảm số lượng, cơ cấu số 

người làm việc theo đúng quy định; 

3. Cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng nhằm ổn 

định tổ chức tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các Ban quản lý Khu bảo 

tồn thiên nhiên triển khai các nội dung trên trước ngày 20/11/2019./. 

    
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Hồ Xuân Hòe 
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