
V/v báo cáo việc thực hiện 

chính sách đối với cán bộ làm 

việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc 

thù, phức tạp, trọng yếu. 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 

 Thực hiện văn bản số 1921/SNN-TCCB ngày 24/8/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Lâm Đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách đối với 

cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu . 

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng báo cáo việc thực hiện 

chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, 

trọng yếu, cụ thể: 

 Các chính sách đang áp dụng đối với lĩnh vực công tác có tính chất đặc 

thù, phức tạp, trọng yếu: 

 - Số viên chức thuộc phạm vi đơn vị được hưởng phụ cấp: 13 người  

 - Mức phụ cấp: 10% 

 - Kinh phí chi trả phụ cấp hàng năm: 75.000.000 đồng. Nguồn chi trả  

ngân sách địa phương. 

 - Các văn bản của cấp có thẩm quyền quy định: 

 + Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức 

ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều.  

 + Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm 

lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều. 

 + Công văn số 8483/BNN-TCCB ngày 9/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT hướng dẫn về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với các viên 

chức chuyên ngành bảo vệ thực vật và thú y sau khi đã được chuyển đổi từ các 

ngạch lương cũ (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã ngạch là 09) sang các chức 

danh nghề nghiệp mới tương ứng (ký hiệu các chữ số đầu của mã số chức danh 

nghề nghiệp là V.03). 

 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: 321/TTBVTV   

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lâm Đồng, ngày 25  tháng 8  năm 2022 
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