*
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3649 /SNN-VP
V/v đề nghị góp ý dự thảo Đề án sắp xếp,
kiện toàn lại tổ chức bộ máy, biên chế,
định biên lao động, nâng cao hiệu quả
hoạt động của các Ban quản lý rừng
phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 02 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Các Ban quản lý rừng phòng hộ: Sông Mao; Đông Giang;
Hồng Phú; Tuy Phong; Sông Lũy; Phan Điền; Sông Quao;
Lê Hồng Phong; Cà Giây; Trị An; La Ngà; Đức Linh;
Sông Móng - Capét; Hàm Thuận - Đa Mi; Lòng Sông Đá Bạc.
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và Nghị định số
23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát
triển rừng.
Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ.
Căn cứ Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ trướng
Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.
Căn cứ Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về lực lượng bảo
vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.
Căn cứ Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy
định về khoán rừng; vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng
đặc dụng, rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm
nghiệp Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế
và sự nghiệp khác.
Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Thuận năm
2015.
Căn cứ Kế hoạch số 992/KH-UBND ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Thuận thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 30/01/2018
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết số 19NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Căn cứ Thông báo số 364/TB-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Thuận về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về “Đề án sắp xếp,
kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, định biên lao động, nâng cao hiệu quả hoạt
động các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh”.
Trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa Lãnh đạo hai Sở: Sở Nội vụ và Sở Nông
nghiệp và PTNT tại cuộc họp ngày 14/6/2018 và nội dung yêu cầu tại công văn số
2087/SNV-TCBC ngày 11/9/2018 của Sở Nội vụ về hoàn chỉnh các nội dung Đề án
sắp xếp các Ban quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
Nay Sở Nông nghiệp và PTNT bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Đề án sắp xếp,
kiện toàn lại tổ chức bộ máy, biên chế, định biên lao động, nâng cao hiệu quả hoạt
động của các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh gửi đến các phòng, cơ
quan, đơn vị có tên trên nghiên cứu, có ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án (có gửi kèm
theo); trong đó, chú ý góp ý nội dung liên quan đến lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình
quản lý, nhất là về diện tích rừng và đất lâm nghiệp được cấp có thẩm quyền giao
quản lý. Văn bản góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 12/11/2018,
đồng thời gửi flie mềm vào địa chỉ email: duytk@snnptnt.binhthuan.gov.vn để tổng
hợp hoàn chỉnh Đề án.
Nhận được văn bản này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sớm triển khai tổ
chức thực hiện./.
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