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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hòe  

tại buổi họp bàn công tác bàn giao Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn 

Cỏ từ trực thuộc Chi cục Thủy sản lên trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu bảo tồn 

biển đảo Cồn Cỏ trực thuộc Chi cục Thủy sản; ngày 29/4/2020, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hòe đã chủ trì buổi làm việc; dự họp có các 

đồng chí Phó giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở; đại diện BTV công 

đoàn cơ sở; lãnh đạo Chi cục Thủy sản, lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển 

đảo Cồn Cỏ; đại diện lãnh đạo phòng Hành chính - Tổng hợp; Phụ trách kế toán 

Chi cục Thủy sản và Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. 

Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục Thủy sản trình bày về các nội dung liên 

quan đến việc bàn giao và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hòe kết luận: 

1. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

- Hướng dẫn Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ 

rà soát, kiểm kê, lập danh mục tài sản, tài chính, công nợ hiện có để trình cấp có 

thẩm quyền xem xét xác nhận trước khi tiến hành bàn giao Ban Quản lý Khu 

bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ từ trực thuộc Chi cục Thủy sản lên trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT.  

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tiếp tục triển 

khai, thực hiện các quy trình, thủ tục về đất đai, tài chính liên quan đến xây công 

trình trụ sở làm việc của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đảm bảo ổn 

định, lâu dài. 

 2. Giao Phòng Tổ chức-Hành chính:  

- Hướng dẫn Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ rà soát chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; Quy chế tổ chức và hoạt động; xây dựng 

Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; hướng dẫn 

thực hiện phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên mạng;  

- Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Giám 

đốc, phó giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ theo quy định. 

- Về Văn phòng đại diện của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tại 
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trí cũ tại tầng 4, dãy nhà làm việc Chi cục Thủy sản, sau khi rà soát toàn bộ các 

phòng làm việc hiện nay cũng như của ban quản lý dự án để xem xét, đề xuất bố 

trí hợp lý;  

- Tiến hành rà soát việc bố trí phòng làm việc cho các cơ quan, đơn vị cũng 

như các phòng làm việc trước đây bố trí cho dự án Chương trình phát triển nuôi 

trồng thuỷ sản và Ban QLDA phát triển cơ sở hạ tầng khai thác thuỷ sản sau khi 

chuyển sang Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

3. Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ: 

- Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Khu bảo tồn 

biển đảo Cồn Cỏ;  

- Tham mưu xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành với các cơ 

quan, đơn vị liên quan và lực lượng Biên phòng trên đảo trình cấp có thẩm 

quyền xem xét quyết định. 

4. Giao Chi cục Thủy sản đôn đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn 

Cỏ hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao; phối hợp các phòng Kế hoạch-Tài chính, Tổ 

chức-Hành chính báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xem xét, quyết định thời gian tổ chức bàn giao, hoàn thành 

trước ngày 15/5/2020. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Hồ Xuân Hòe tại buổi họp bàn công tác bàn giao Ban Quản lý Khu 

bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ từ trực thuộc Chi cục Thủy sản lên trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các phòng ban, cơ 

quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện./.  

 
Nơi nhận:                                                                   
- GĐ Sở; các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- CCTS, Ban QLKBTBĐ Cồn Cỏ; 

- Lưu: VT, TCHC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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