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TỜ TRÌNH 

Đề nghị miễn nhiệm kế toán trưởng 

 

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 Thông tư 04/2018/TT-BNV, ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ 

trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước; 

 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 văn bản số 339/SNN-TCCB ngày 24/02/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn năm 2022; 

 Thực hiện Kế hoạch số 617/KH-SNN ngày 31/3/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 

2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, 

nâng cao hiệu quả trong công việc của công chức đồng thời thực hiện việc chuyển 

đổi vị trí công tác đối với công chức, người có chức vụ, quyền hạn năm 2022 tại 

Chi cục Trồng trọt và BVTV.  

 Chi cục Trồng trọt và BVTV kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem 

xét miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Tài (được bổ nhiệm lại Kế toán 

trưởng theo Quyết định số 445/QĐ-SNN ngày 16/9/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lâm Đồng). 

 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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