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BIÊN BẢN
Làm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các đơn vị trực

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Hôm nay, vào lúc 14 giờ, ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại phòng họp Sở 
Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, 
tiến hành làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ về việc giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc liên quan đến Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới, các hợp đồng của Văn phòng thường trực BQLHT Bắc 
Vàm Nao, chuẩn bị hoạt động cho BQL Rừng phòng hộ và đặc dụng thuộc Sở 
Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:
1. Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Bà Võ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Bà Huỳnh Thị Minh Trang, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức 

cán bộ Sở.
- Bà Lương Thị Kim Lộc, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính Sở.
- Ông Lê Tấn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trừờng nông thôn.
- Ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.
- Ông Lê Hùng Quý, Trưởng phòng Tổ chức tuyên truyền xây dựng lực 

lượng, Chi cục Kiểm lâm.
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, thư ký 

cuộc họp.
2. Đại diện Sở Nội vụ:
- Bà Lê Kim Bình, Phó Giám đốc.
- Ông Đoàn Bảo Toàn, Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức 

phi Chính phủ.
3. Đại diện Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh: Bà Lý Thị Thanh Tuyến, 

Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành.
4. Đại diện các Sở ngành liên quan
- Bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Ông Thái Quốc Phong, Chánh Văn phòng Sở Công thương.
- Ông Vương Hoàng Thạch, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng.



5. Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới:

- Ông Nguyễn Văn Hinh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, 
kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng Điều phối.

- Ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng 
Điều phối.

II. Nội dung làm việc:
1. Bà Võ Thị Thanh Vân giói thiệu thành phần tham dự và tuyên bố 

lý do cuộc họp.
2. Nội dung họp:
2.1. về  biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (sau đây gọi 

tắt là VPĐP)
a) Ông Phạm Thái Bình báo cáo tóm tắt quá trình thành lập, chức năng, 

nhiệm vụ, tình hình biên chế, phương án nhân sự sắp tới của VPĐP.
b) Ý kiến trao đổi:
- Bà Thanh Tuyến: theo Quyết định 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp: Chánh Văn phòng 
Điều phối phải là Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm nhiệm, 01 Phó 
Chánh Văn phòng Điều phối do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn 
kiêm nhiệm và bố trí 01 Phó Chánh Văn phòng Điêu phôi chuyên trách, do đó, 
nên chuyển VPĐP thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Bà Minh Kiều, ông Quốc Phong, ông Hoàng Thạch: về việc điều 
chuyển, biệt phái biên chế từ sở, ngành rất khó vì không có người để điều 
chuyển, đồng thời người mới không có kinh nghiệm, mất thời gian đào tạo và 
thực hiện công việc sẽ không hiệu quả so với số lao động đang hợp đồng tại 
VPĐP.

- Bà Thanh Vân: đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, hỗ trợ, tham mưu UBND 
tỉnh giao 5 biên chế viên chức cho VPĐP (tương đương 5 hợp đồng lao động tại 
VPĐP sẽ tiến hành xét tuyển viên chứe) và 01 biên chế công chức để làm Phó 
Chánh Văn phòng chuyên trách.

- Bà Kim Bình:
+ Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện 

chức năng giúp Ban Chỉ đạo tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang theo 
Quyết định số 1920/QĐ-TTg. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 
tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà 
nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Do đó, nên quy định rõ: VPĐP là 
đơn vị độc lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

+ về  nhân sự của Văn phòng Điều phối thực hiện theo Quyết định số 
1920/QĐ-TTg và theo Công văn số 3322/BNV-TCBC ngày 13/7/2016, VPĐP 
không có phòng chuyên môn và không được giao biên chế. Do đó, đế giải quyết
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những khó khăn trước mắt về việc thiếu công chức chuyên trách, VPĐP có thể 
thực hiện theo 02 phương án sau đây:

• PA 1: Đề xuất ƯBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cử công chức đến 
làm việc theo chế độ chuyên trách.

• PA 2: Trước mắt, theo thẩm quyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
PTNT chính thức điều động ông Phạm Thái Bình, là công chức của Chi cục Phát 
triển nông thôn về VPĐP (trước đây biệt phái), làm nhiệm vụ Phó Chánh Văn 
phòng chuyên trách; Đồng thời biệt phái một số viên chức từ các đơn vị trực 
thuộc đến làm chuyên trách tại VPĐP (nếu không bố trí đủ công chức theo quy 
định), v ề  lâu dài, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các phòng, đơn vị trực thuộc 
(thực hiện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngàỵ 25/10/2017), nếu biên chế có dôi 
dư, Sở Nông nghiệp và PTNT bố trí 5 biên chế công chức, viên chức cho VPĐP 
và 01 đổi tượng Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 
17/11/2000 để làm công việc lái xe (nếu VPĐP được trang bị và đã có xe riêng).

Sau khi trao đổi và các Sở đã thống nhất một số nội dung sau đây:
- Đe nghị UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phổi xây dựng nông thôn mới 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chuyên 01 biên chế công chức Chi cục 
Phát triến nông thôn sang VPĐP giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng chuyên 
trách, hệ so phụ cấp chức vụ là 0,7. Sở Nông nghiệp và PTNT giao Vãn phòng 
Điểu phối tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh.

- về nhân sự làm việc chuyên trách tại VPĐP được biệt phái viên chức từ 
các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

2.2. về  biên chế Văn phòng thường trực Ban Quản lý hệ thống Bắc 
Vàm Nao (sau đây gọi tắt là VPTT BQLHT BVN)

a) Bà Minh Trang, ông Tấn Hòa thông qua báo cáo tình hình biên chế, tiền 
lương của VPTT BQLHT BVN từ năm 2012 đến nay. số người làm việc hiện có 
của VPTT BQLHT BVN là 04 người (hợp đồng lao động). Hiện nay, Sở Tài 
chính không giao kinh phí năm 2018 cho VPTT BQLHT BVN (báo cáo chi tiết 
kèm theo).

b) Ý kiến trao đổi:
- Bà Kim Bình: Hiện nay, chủ trương Đảng và Nhà nước là thực hiện kiện 

toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, cắt giảm biên 
chế, do đó không nên duy trì VPTT BQLHT BVN. Mặt khác, để thực hiện cam 
kết của ƯBND tỉnh An Giang với Chính phủ úc, đề nghị bổ sung chức năng, 
nhiệm vụ của VPTT BQLHT BVN cho Chi cục Thủy lợi (các Trạm Thủy lợi 
liên huyện Phú Tân, Chợ Mới, Tân Châu, An Phú), về  nhân sự, đề nghị Sở 
Nông nghiệp và PTNT rà soát chức năng, nhiệm vụ của Trạm Thủy lợi liên 
huyện (sau khi bổ sung chức năng, nhiệm vụ của VPTT BQLHT BVN cho 
trạm), nếu biên chế của trạm theo biên chế UBND tỉnh đã giao như hiện nay đủ 
khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao, thì giữ nguyên biên chế hiện nay của 
trạm và cắt 4 hợp đồng lao động của VPTT BQLHT BVN, ngược lại xét thấy số 
lượng biên chế hiện có không đảm đương nỗi nhiệm vụ, thì Sở Nông nghiệp và
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PTNT đề nghị UBND tỉnh giao thêm 04 viên chức cho trạm thủy lợi liên huyện 
thực hiện chức năng nhiệm vụ của VPTT BQLHT BVN.

- Bà Thanh Vân: theo Thông báo Kết luận số 205/TB-VPƯBND ngàỵ 
15/5/2017 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi, UBND tỉnh thống nhất 
chủ trương đưa VPTT BQLHT BVN vào Chi cục Thủy lợi và là một đơn vị sự 
nghiệp của Chi cục Thủy lợi. Do đó, có thể chuyển giao chức năng, nhiệm vụ 
của VPTT BQLHT BVN cho Chi cục Thủy lợi (trạm Thủy lợi liên huyện), đồng 
thời giao 04 biên chế viên chức cho VPTT BQLHT BVN để chuyển cho Trạm 
Thủy lợi liên huyện.

Sau khi trao đổi, Sở Nội vụ thong nhất với Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ 
tham mưu UBND tỉnh bổ sung 4 biên chế viên chức cho Chi cục Thủy lợi đê Chi 
cục giao cho Trạm Thủy lợi liên huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VPTT 
BQLHTBVN.

Sở Nông nghiệp và PTNT giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn tham mưu Sở văn bản ừ-ình UBND tỉnh về việc bô sung 4 biên 
chế viên chức cho Chỉ cục Thủy ỉợi (nơi nhận có gửi Sở Nội vụ).

Ngoài ra, bà Thanh Tuyến sẽ xin ỷ  kiến Phó Chủ tịch UB tỉnh -  ông Lâm 
Quang Thỉ về việc trả lương cho 04 hợp đồng lao động hiện đang làm việc tại 
VPTT BQLHT BVN trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định giao 
biên chế cho VPTTBQLHTBVN.

2.3. về  Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng
a) Ông Phú Hòa thông qua báo cáo tình hình của Ban quản lý rừng Phòng 

hộ và Đặc dụng được UBND tỉnh thành lập (QĐ số 3554/QĐ-ƯBND ngày 
27/11/2017). Hiện nay, Ban chưa có biên chế, cơ cấu tổ chức để hoạt động, Chi 
cục Kiểm lâm đề nghị chuyển biên chế công chức, viên chức của Chi cục Kiểm 
lâm qua Ban như phương án nhân sự trong Đe án thành lập Ban mà Sở Nông 
nghiệp và PTNT trình Sở Nội vụ thẩm định, cụ thể:

- Điều chuyển 49 người từ Chi cục Kiểm lâm sang Ban, gồm 20 công 
chức, viên chức; 10 viên chức tuyển mới của Chi cục Kiểm lâm (theo kế hoạch 
tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT); 13 lâm nghiệp xã và 05 
hợp đồng bảo vệ rừng (18 lao động theo hình thức hợp đồng); 01 tạp vụ của Chi 
cục Kiểm lâm sang Trạm quản lý rừng Đặc dụng Trà Sư thuộc Ban.

- Hợp đồng mới 08 hợp đồng chuyên trách bảo vệ rừng; 1 lái xe và 1 phục 
vụ (hợp đồng 68).

b) Ý kiến trao đổi:
+ Bà Minh Trang: hiện nay, đối với 18 hợp đồng lao động nêu trên, theo 

quy định, Chi cục Kiếm lâm không được tiếp tục hợp đồng. Trong khi đó, Ban 
chưa có Giám đốc nên chưa ký hợp đồng lao động đối với 18 người này, đề nghị 
Chi cục Kiểm lâm, Sở Nội vụ có ý kiến về phương án trả lương và ký họp đồng 
lao động.

+ Bà Kim Bình: đề nghị Sở Nông nghiệp có văn bản đề nghị UBND tỉnh 
(thông qua Sở Nội vụ) quyết định tạm giao biên chế cho Ban trên cơ sở biên chế 
của Chi cục Kiếm lâm chuyến qua. Trong đó, Ban quản lý rừng Phòng hộ và
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Đặc dụng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, những 
người làm việc trong BQL là viên chức, do đó, sẽ phân bổ 30 người (công chức, 
viên chức hiện có từ Chi cục Kiếm lâm) theo đề án đã duyệt.

c) Bà Thanh Vân có ý kiến và chỉ đạo:
- Đe Ban sớm on định hoạt động và có đầu mối triến khai các công việc 

liên quan hoạt động của Ban, đề nghị Chi cục Kiểm lâm sớm rà soát, đề xuất với 
Lãnh đạo Sở về nhân sự đế xem xét, thực hiện quy trình bố nhiệm Giám đốc và 
Phó Giám đốc Ban, để thực hiện việc ký hợp đồng lao động theo đúng quy định. 
Giao Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở văn bản trình UB tỉnh tạm giao biên chế 
cho Ban.

- Phòng Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Chi cục Kiểm lâm làm thủ tục để 
tạm ứng chi trả lương cho 18 hợp đồng lao động đang làm việc cho Chi cục 
Kiểm lâm trong thời gian chưa có Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc 
dụng.

- Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ Chi cục Kiểm lâm thực hiện 
thủ tục bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày./.

SỞ NỘI VỤ SỞ NN VÀ PTNT
KT. GIAM đ ố c  KT. g iá m  ĐÓC

Trần Thị Tuyết Nhung Lê Kim Bình Võ Thị Thanh Vân

Nơi nhận:
-  Sở N ội vụ;
- Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng;
- Văn phòng điều phối NTM;
- CCPTNT, CCKL, TTNSVSM TNT;
- Bà Lý Thị Thanh Tuyến (VP UB tinh);
- Lưu: VT, TCCB.
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