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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 37 /QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hoá, ngày22 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HOÁ
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Điều 1, Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND
tỉnh Thanh Hoá về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo
Quyết định số 110/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/02/2019 của Giám đốc Sở Nông
nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và
các Phó Giám đốc Sở
1. Đảm bảo bao quát hết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của Sở Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Sở phân công rõ trách nhiệm,
không chồng chéo và bỏ sót công việc.
2. Đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực
tế của Sở, phát huy được trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và năng lực
của từng đồng chí Lãnh đạo Sở.
3. Đảm bảo sự thống nhất, phù hợp giữa phân công phụ trách lĩnh vực với
theo dõi chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
4. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở lãnh đạo toàn diện các mặt công tác
của Sở Nông nghiệp và PTNT; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ mang tính
chiến lược thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Giám đốc Sở phân công Phó
Giám đốc Sở giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc
thẩm quyền của Giám đốc. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở
được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
5. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực
công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ
được phân công. Phó Giám đốc Sở thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo
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Quy chế làm việc hiện hành của Sở; những vấn đề mới, quan trọng, nhạy cảm phải
báo cáo xin ý kiến Giám đốc trước khi xử lý, quyết định.
Khi giải quyết công việc, những vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác mà
không được giao phụ trách thì cần sự phối hợp, Phó Giám đốc được giao chủ trì
chủ động trao đổi ý kiến với Phó Giám đốc được giao phụ trách lĩnh vực công tác
liên quan trước khi quyết định. Trường hợp Phó Giám đốc được giao chủ trì và
Phó Giám đốc được giao phụ trách lĩnh vực công tác liên quan có ý kiến khác
nhau thì Phó Giám đốc được giao chủ trì giải quyết công việc báo cáo Giám đốc
xem xét quyết định.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở:
1. Giám đốc Cao Văn Cường
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của Sở và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng
nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân
tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về
những vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Giám đốc Sở
khác, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan
trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.
- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, quy hoạch, kế hoạch, đầu
tư, tài chính, đối ngoại, thanh tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành
chính; lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm; diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; khuyến
lâm; môi trường trong lĩnh vực lâm nghiệp; cơ chế, chính sách về các lĩnh vực
trên; Theo dõi, chỉ đạo các dự án xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu
tư thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở.
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ của Sở.
- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh
Hóa.
- Chánh Văn phòng Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông
thôn mới tỉnh Thanh Hóa.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Chương trình, Dự án của Tỉnh, Sở (có Quyết
định riêng).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phân
công.
- Theo dõi các phòng, đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Thanh tra Sở; Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng
chống thiên tai; Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En; các Ban
quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên: Pù Hu, Pù Luông, Xuân Liên; các Ban quản lý
rừng phòng hộ: Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Thanh,
Sông Chàng, Thạch Thành, Nghi Sơn.
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2. Phó Giám đốc Hoàng Thị Yến
- Phụ trách lĩnh vực: Thuỷ sản; vật tư trong nuôi trồng thủy sản; chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản; công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm
cứu nạn lĩnh vực thuỷ sản; phát triển nông thôn; cơ điện nông nghiệp; môi trường
trong ngành nghề, làng nghề nông thôn, thuỷ sản và phát triển nông thôn; doanh
nghiệp thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và
phát triển nông thôn; diễn biến đất nông nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi
trồng thuỷ sản; khuyến ngư; cơ chế, chính sách về các lĩnh vực trên. Theo dõi, chỉ
đạo các dự án xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực
phụ trách.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Chương trình, Dự án của Tỉnh, Sở (có Quyết
định riêng).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
- Theo dõi các phòng, đơn vị: Chi cục Thủy sản, Chi cục Phát triển nông
thôn; các Ban Quản lý cảng cá: Lạch Hới, Lạch Bạng, Hòa Lộc.
3. Phó Giám đốc Hoàng Viết Chọn
- Phụ trách lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật; vật tư
nông nghiệp (trong chăn nuôi, trồng trọt); khuyến nông lĩnh vực chăn nuôi, trồng
trọt; chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; chế biến
và thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; diêm nghiệp; khoa học, công
nghệ và môi trường; cơ chế, chính sách về các lĩnh vực trên. Theo dõi, chỉ đạo
các dự án xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ
trách.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Chương trình, Dự án của Tỉnh, Sở (có Quyết
định riêng).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
- Theo dõi các phòng, đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản,
Trung tâm Khuyến nông.
4. Phó Giám đốc Nguyễn Hoài Nam
- Phụ trách lĩnh vực: Thủy lợi, đê điều; phòng, chống thiên tai; xây dựng cơ
bản; nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; môi trường trong lĩnh vực
thủy lợi, đê điều, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác văn
phòng, công nghệ thông tin, tài chính Cơ quan Sở; quy chế dân chủ, công tác dân
vận của Sở; cơ chế, chính sách về các lĩnh vực trên. Theo dõi, chỉ đạo các dự án
xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Chương trình, Dự án của Tỉnh, Sở (có Quyết
định riêng).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
- Theo dõi các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý xây dựng
công trình Sở, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi
trường nông thôn, Đoàn Quy hoạch và Thiết kế Thuỷ lợi.
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 117/QĐ-SNN&PTNT ngày 28/02/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và
PTNT về việc phân công công tác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông
nghiệp và PTNT Thanh Hoá.
Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng Sở; thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Sở; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực TU (để B/C);
- UBND tỉnh (để B/C);
- UBND các huyện (để phối hợp)
- Như Điều 3 QĐ;
- Trực đảng uỷ Sở;
- Công đoàn ngành;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

