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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ công chức 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng 

 

 Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển sụng, sử dụng và quản lý công chức; 

 Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng; 

 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 trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng; 

 Căn cứ Thông báo số 48/TB-SNN ngày 01/7/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ công chức. 

 Ngày 26/7/2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiến hành họp và 

lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng Trồng trọt đối 

với ông Hoàng Hữu Chiến. 

 Căn cứ vào phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, trình độ chuyên môn 

của ông Hoàng Hữu Chiến và nhu cầu cần thiết của đơn vị để hoàn thiện công 

tác tổ chức nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành 

trồng trọt, bảo vệ thực vật. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính đề nghị Sở 

Nông nghiệp và PTNT xem xét bổ nhiệm lại chức vụ công chức đối với công chức: 

- Họ và tên: Hoàng Hữu Chiến 

- Chức danh: Phó trưởng phòng Trồng trọt 

 Kính trình Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định. 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- Lưu VT. 

        CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

         Hà Ngọc Chiến 
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