
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG 

      CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 62/TB-TTBVTV Lâm Đồng, ngày 05 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

 

 Căn cứ Quyết định 1560/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ Thực vật tỉnh Lâm Đồng; 

 Để lãnh đạo và chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt và 

BVTV do cấp trên giao, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng phân công 

lãnh đạo Chi cục phụ trách các công tác trong điều hành và quản lý như sau: 

 I. NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM CHUNG 

 1. Lãnh đạo điều hành công việc theo nguyên tắc Thủ trưởng. 

 2. Chi cục Trưởng: Lãnh đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT, trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị. Ký ban hành tất cả các văn 

bản của cơ quan có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và công tác tài chính.  

 3. Các Phó chi cục trưởng: Tham mưu giúp việc Chi cục trưởng về hoạt 

động chuyên môn, kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, chịu trách 

nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về mọi hoạt động chuyên môn kỹ 

thuật, các công việc được phân công, ủy quyền. 

 Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chi cục trưởng 

chủ động giải quyết các công việc, trường hợp cần thiết báo cáo Chi cục trưởng 

xem xết, quyết định. 

 Khi được ủy quyền đi họp, làm việc với các ngành chức năng và các đơn vị 

khác phải có trách nhiệm thông tin, báo cáo với Chi cục trưởng tình hình, kết quả 

công việc để chỉ đọa chung; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chi cục trưởng những vấn 

đề vượt thẩm quyền, những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm phát sinh trước 

khi quyết định. 

 Thực hiện ký các văn bản chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công. 

 3. Trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chi cục trưởng vắng mặt, Chi cục 

trưởng trực tiếp hoặc phân công Phó Chi cục trưởng khác xử lý công việc đã phân 

công cho Phó Chi cục trưởng vắng mặt. 

 4. Khi Chi cục trưởng vắng mặt và nếu cần thiết, Chi cục trưởng phân công 

hoặc ủy quyền cho một Phó Chi cục trưởng thay mặt Chi cục trưởng chỉ đạo, điều 

hành công tác của Chi cục Trồng trọt và BVTV và giải quyết một số công việc do 

Chi cục trưởng trực tiếp phụ trách. 
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 5. Căn cứ tình hình thực tế, Chi cục trưởng xem xét, điều chỉnh việc phân 

công của các Phó Chi cục trưởng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung 

của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng. 

 II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ 

 1. Ông Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng  

 Lãnh đạo, điều hành chung mọi hoạt động của đơn vị và trực tiếp chỉ đạo các 

lĩnh vực: 

 1.1. Chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật; 

 1.2. Chỉ đạo công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí. Chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ; Khiếu nại, tố cáo; 

 1.3. Chỉ đạo công  tác pháp chế, xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, chiến 

lược phát triển ngành; 

 1.4. Chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ bản; 

 1.5. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố và bãi bỏ công bố dịch bệnh trên cây trồng; 

 1.6 Chỉ đạo toàn bộ hoạt động và sinh hoạt với  phòng Thanh tra Pháp chế. 

 1.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

phân công. 

 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó chi cục trưởng  

 Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công phụ trách, trực tiếp chỉ đạo các công tác sau: 

 2.1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất, tiêu thụ, phát 

triển thương hiệu; An toàn VSTP; KDTV xuất nhập khẩu; du lịch canh nông; 

  2.2.Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sản xuất, sơ chế rau, quả, 

chè an toàn, thực hiện công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra giám 

sát dư lượng thuốc BVTV trên nông sản (kể cả nông sản có nguồn gốc nhập khẩu). 

Xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản, rau, hoa;                           

 2.3. Chỉ đạo công tác Hành chính, pháp chế của Chi cục. Công tác cải cách 

thủ tục hành chính; Dự án triển khai áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 trong dịch vụ 

hành chính công tại đơn vị; 

 2.4. Trực tiếp theo dõi hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản 

lý nhà nước về vật tư nông nghiệp; 

 2.5. Chỉ đọa công tác ứng dụng công nghệ thông tin và điều hành hoạt động 

website của Chi cục; Tổ chức thu thập, quản lý, lưu trữ  cơ sở dữ liệu, thông tin 

khoa học công nghệ (hình ảnh, tài liệu, mẫu vật) thuộc các lĩnh vực của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

 2.6. Thực hiện ký duyệt các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công, dự các 

cuộc họp với các ban ngành và các đơn vị khác triệu tập khi Chi cục trưởng bận 

việc hoặc đi công tác; 
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2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật phân công; 

 2.8. Chỉ đạo trực tiếp và sinh hoạt với Trạm Kiểm dịch và Kiểm định thực 

vật, Phòng Hành chính tổng hợp. 

 3. Ông Trần Quang Duy - Phó chi cục trưởng  

 Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công phụ trách, trực tiếp chỉ đạo các công tác sau: 

 3.1. Trực tiếp theo dõi, tham mưu và chỉ đạo công tác bảo vệ thực vật: 

 - Thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phát 

triển, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật; 

 -  Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại; 

 - Trực tiếp theo dõi, tham mưu chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý thông tin và 

hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với các sinh vật gây hại khi có tổ chức, cá nhân 

thông báo. 

 3.2. Trực tiếp theo dõi, tham mưu và chỉ đạo sản xuất trồng trọt: 

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác sản xuất trồng trọt, bảo 

vệ thực vật hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn; chủ trì thực hiện và tổng kết, 

đánh giá kế hoạch tái cơ cấu trong lĩnh vực trồng trọt và BVTV;  

 - Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ 

cấu giống theo mùa vụ, thời vụ sản xuất. Thống kê, đánh giá kết quả sản xuất; 

 - Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các quy trình sản xuất an toàn, áp 

dụng các tiến bộ kỹ thuật và thực hiện sản xuất trồng trọt theo hướng thực hành nông 

nghiệp tốt (GAP); 

 - Hướng dẫn, thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước 

về giống cây trồng; Kiểm tra vườn ươm, giống cây trồng nông nghiệp, cây ăn quả; 

chương trình chuyển đổi giống cây trồng, cơ cấu giống theo mùa vụ, thời vụ sản 

xuất; ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng; 

 3.3. Trực tiếp theo dõi, tham mưu và chỉ đạo công tác quản lý giống cây trồng 

 - Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác cây 

đầu dòng, vườn cây đầu dòng; ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật về 

giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh.  

 3.4.  Tham mưu, chỉ đạo, theo dõi thực hiện các kế hoạch, chương trình đề 

án, DA liên kết; 

 3.5. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác hợp tác với các tỉnh, thành phố và 

các dự án nước ngoài về lĩnh vực trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo phân cấp của 

Sở Nông nghiệp và PTNT và theo quy định của pháp luật; 

 3.6. Trực tiếp chỉ đạo công tác chuyển đổi số của Chi cục Trồng trọt và 

BVTV tỉnh Lâm Đồng;  

 3.7. Thực hiện ký duyệt các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công, dự các 

cuộc họp với các ban ngành và các đơn vị khác triệu tập khi Chi cục trưởng bận 

việc hoặc đi công tác; 
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 3.8. Thực hiện ký toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán thuộc nguồn kinh phí ngân 

sách nhà nước cấp; nguồn kinh phí  thu phí lệ phí; 

 3.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật phân công; 

 3.10. Chỉ đạo trực tiếp và sinh hoạt với phòng Trồng trọt, phòng Bảo vệ thực vật. 

 Thông báo này có hiệu lực từ ngày 05/7/2022. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT(b/c); 

- PGĐ phụ trách (b/c); 
- Các phó chi cục trưởng(t/h); 

- Phòng NN, Kinh tế huyện, TP(p/h); 

- Trung tâm Nông nghiệp huyện, TP(p/h);  

- Các phòng, Trạm thuộc Chi cục(t/h); 

- Lưu VT-HCTH. 

                                                                                              Hà Ngọc Chiến 
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