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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 90

/SNN&PTNT-TCCB

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 01 năm 2021

V/v đề nghị bổ sung số lượng người
làm việc cho các đơn vị trực thuộc
Sở năm 2021.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 658/VPĐP-KHTH
ngày 01/12/2020 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn
mới (NTM) và Công văn số 672/CCCNTY-HCTH ngày 31/12/2020 của Chi cục
Chăn nuôi và Thú y về việc xin bổ sung chỉ tiêu biên chế năm 2021; Sở Nông
nghiệp và PTNT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:
1. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh được thành lập
theo Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 và Quyết định số
1245/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, thực
hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho BCĐ các Chương trình Mục
tiêu Quốc gia (MTQG), Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở quản lý và tổ chức
triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; năm
2018 Văn phòng được bổ sung nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên
trách cho BCĐ tỉnh, UBND tỉnh quản lý, triển khai thực hiện Chương trình
OCOP (tại Công văn số 8345/UBND-NN ngày 16/7/2018).
Là đơn vị có tính chất đặc thù, vừa tham mưu cho BCĐ tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh, Giám đốc Sở quản lý, triển khai thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng NTM, Chương trình OCOP, vừa thực hiện một số nội dung công việc
như một đơn vị sự nghiệp (thực hiện mô hình/dự án phát triển sản phẩm OCOP,
xúc tiến thương mại - quảng bá và giới thiệu sản phẩm OCOP, trực tiếp hỗ trợ làm việc với các chủ thể sản xuất kinh doanh là các cá nhân, doanh nghiệp,
HTX; tổ chức các hoạt động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM...).
Tuy nhiên, biên chế được giao năm 2021 chỉ có 16 công chức (theo Quyết định
số 5645/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh), trong thời gian qua, tập
thể, cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đã rất cố gắng, tích cực
tăng cường làm thêm ngoài giờ, tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ;
ngoài ra, đơn vị phải hợp đồng lao động thêm với 05 người ngoài chỉ tiêu biên
chế (nguồn kinh phí theo Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của
UBND tỉnh Thanh Hóa và Thông báo số 363/STC-QLNSHX ngày 03/2/2020
của Sở Tài chính về thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới). Vì vậy, Chương trình MTQG xây dựng NTM và
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Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rất quan trọng,
được Trung ương đánh giá cao (có số huyện NTM xếp thứ 4, số xã NTM xếp thứ
hai, số lượng sản phẩm xếp thứ 10 so với cả nước).
2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa được thành lập theo Quyết
định số 3050/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Chi cục là đơn vị hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện
chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn
nuôi và thú y (bao gồm cả thú y thủy sản) trên địa bàn tỉnh.
Cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y gồm có 05 phòng chuyên
môn nghiệp vụ và 04 Trạm trực thuộc. Biên chế được UBND tỉnh giao năm
2021 là 43 người, trong đó công chức 18 biên chế, viên chức 25 biên chế (tại
Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh).
Trong những năm qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y luôn đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức, thời tiết thay đổi bất thường, nguy cơ bùng phát dịch bệnh
trên gia súc, gia cầm và thủy sản đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra
trên diện rộng, các Trạm Kiểm dịch động vật và Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và
điều trị bệnh động vật thời gian qua phải bố trí người làm việc liên tục 24/24 giờ
các ngày trong tuần. Mặt khác, hiện nay nhiều Công ty, Doanh nghiệp, Tập đoàn
chăn nuôi quy mô lớn đang đầu tư và có phương án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa, thực hiện tổ chức sản xuất theo chuỗi từ con giống, sản xuất thức ăn
chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh; công tác
quản lý chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát giết mổ trên địa bàn
tỉnh cần được kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo theo đúng quy định của pháp
luật; trên cơ sở đó mỗi Công ty, Doanh nghiệp phải cần ít nhất 02 cán bộ chăn
nuôi thú y làm nhiệm vụ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ mới đáp ứng được yêu
cầu nhiệm vụ chuyên môn. Đây là những khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả công
tác khống chế dịch bệnh, công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y và an
toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.
Từ những yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết như trên, do biên chế được giao
không đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ nên thời gian qua tập thể cán bộ, công chức và
viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã rất cố gắng nỗ lực làm thêm ngoài giờ,
đồng thời phải hợp đồng thêm với 13 người ngoài chỉ tiêu biên chế để có thể
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành tốt
chức trách, nhiệm vụ được giao và giải quyết số lao động hiện có theo Chỉ thị số
14/CT-UBND ngày 09/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông
nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, bổ sung số
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lượng người làm việc (biên chế viên chức) năm 2021, cho các đơn vị trực thuộc
Sở như sau:
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh là 05 biên chế.
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y là 13 biên chế.
(Có bản mô tả vị trí việc làm gửi kèm theo)
Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TCCB.
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Cao Văn Cường

