
V/v xây dựng Kế hoạch 

tinh giản biên chế giai 

đoạn 2023 - 2026. 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 

 Căn cứ văn bản 809/SNV-TCCB ngày 28/7/2022 của Sở Nội vụ về việc 

xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2023 - 2026; 

 Thực hiện văn bản số 1711/SNN- TCCB ngày 01/8/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Lâm Đồng về việc xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế giai 

đoạn 2023 - 2026. 

 Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế giai 

đoạn 2023 - 2026 với các nội dung: 

 1. Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2023 - 2026 

 Chi tiết phụ lục 01 đính kèm. 

 2.Thống kê số công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP có mặt đến thời điểm 30/6/2022. 

 Đến thời điểm 30/6/2022 Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng không 

có công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

 3. Thống kê số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được 

giao và có mặt tại thời điểm 30/6/2022 

 Chi tiết phụ lục 02 đính kèm. 

 Kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:                  CHI CỤC TRƯỞNG            
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

                                                               

 

 

 

                                                                       Hà Ngọc Chiến 

                                                                                                                             

 

 

   

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG 

      CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV 

                Số: 289/TTBVTV   

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lâm Đồng, ngày 09 tháng 8 năm 2022 
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