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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số    397   /TB-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Quảng Trị, ngày  16  tháng  3 năm 2020
 

 

THÔNG BÁO  
Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Nguyễn Hồng Phương tại cuộc họp thông qua dự thảo phương án tự chủ về tài 

chính của 03 Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn, Bến Hải, 

Hướng Hóa- Đakrông. 

  

Ngày 13/03/2020, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Nguyễn Hồng Phương đã chủ trì cuộc họp với BQL rừng phòng hộ lưu vực sông 

Thạch Hãn, BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, BQL rừng phòng hộ 

Hướng Hóa - Đakrông (sau đây gọi là 3 Ban quản lý) về việc thông qua dự thảo 

phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Tham dự cuộc họp có 

bà Lê Thị Hải Hà, Phó giám đốc và phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp Sở 

Tài chính; Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức - Hành chính Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc và kế toán trưởng của 3 Ban 

quản lý.  

  Sau khi nghe Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo phương án tự chủ 

về tài chính của các Ban quản lý rừng phòng hộ; ý kiến phát biểu của bà Lê Thị 

Hải Hà, Phó giám đốc Sở Tài chính và ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, 

ý kiến giải trình của Giám đốc 03 Ban quản lý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Nguyễn Hồng Phương kết luận như sau: 

1. Việc triển khai xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính của 03 Ban quản lý chưa xác định mục tiêu cụ thể, chưa đưa giải pháp và 

các biểu tính toán chi tiết mỗi gian đoạn, chưa phù hợp với thực tiễn của các đơn vị. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính thống nhất đề nghị UBND tỉnh 

điều chỉnh lại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh đối 

với 03 Ban quản lý rừng phòng hộ để thực hiện đúng lộ trình tự chủ theo quyết 

định 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 và Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 

26/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về giao chỉ tiêu biên chế, số người làm 

việc và hợp đồng lao động đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp năm 2020. 

3. Đối với 03 Ban quản lý rừng phòng hộ: Hoàn chỉnh phương án tự chủ về 

tài chính giai đoạn 2020-2022 đảm bảo có chất lượng, đưa ra các giải pháp, các 

kiến nghị đề xuất và báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/3/2020 

để thẩm định trình UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020.  

4. Giao Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính đôn đốc, theo dõi, thẩm định 

phương án tự chủ về tài chính của 03 Ban quản lý rừng phòng hộ đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 
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Trên đây là ý kiến kết luận của Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

Nguyễn Hồng Phương tại buổi họp về triển khai phương án tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính của 03 Ban quản lý rừng phòng hộ; Sở Nông nghiệp và PTNT 

thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- PGĐ Sở Nguyễn Hồng Phương; 

- Phòng KH-TC; 

- 03 BQL RPH; 

- Lưu: VT, TCHC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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