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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  152     /TB - SNN      Quảng Trị, ngày    06    tháng  02  năm  2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công công tác 

Giám đốc Sở và các Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Căn cứ quyết định số 05/2016/QĐ - UBND ngày 25/02/2016 của Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Để thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh giao, 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công công tác đối với 

Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở như sau: 

1. Giám đốc Sở Hồ Xuân Hòe: 

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: 

Quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; tài chính; 

thanh tra; hợp tác quốc tế; tái cơ cấu Ngành;chính sách phát triển nông nghiệp 

và nông thôn; lĩnh vực thủy lợi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới; công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của Tỉnh; công 

tác thi đua, khen thưởng - kỷ luật; quản lý đầu tư công; kiêm Chánh Văn phòng 

điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh theo 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sau: Chi cục Thuỷ lợi; Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;Văn phòng điều phối Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; BQLDA đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và PTNT. 

Theo dõi hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Quản lý, khai thác 

công trình thuỷ lợi Quảng Trị thuộc quản lý nhà nước của Ngành. 

2. Phó Giám đốc Sở Trần Thanh Hiền: 

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp; chế biến và thương mại nông sản; chất lượng hàng hoá, vật tư 

phục vụ sản xuất nông nghiệp; kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông, lâm, ngư; 

kinh tế trang trại, kinh tế hộ; các chương trình, dự án liên quan đến di dân, tái 

định cư trong nông nghiệp, nông thôn, xoá đói, giảm nghèo; đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn và Chương trình OCOP của tỉnh. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sau: Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Phát triển nông thôn; 

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi; Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT; 

Phụ trách Cơ quan Văn phòng Sở. 
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3. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Huân: 

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác trên lĩnh vực thủy sản 

gồm: nuôi trồng và chế biến thuỷ sản; quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

thuỷ sản; bảo tồn biển; giống thuỷ sản; phòng chống dịch bệnh thuỷ sản; khuyến 

ngư; chế biến và thương mại thủy sản; Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão 

và giảm nhẹ thiên tai của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trực tiếp chỉ 

đạo các mặt hoạt động của Văn phòng Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại 

Cảng cá Cửa Tùng và Văn phòng Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cảng cá 

Cửa Việt. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sau: Chi cục Thuỷ sản; 

Trung tâm Giống thuỷ sản; Ban quản lý Cảng cá. 

4. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Hồng Phương: 

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác thuộc lĩnh vực lĩnh 

vực lâm nghiệp; khoa học - công nghệ; Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản; Công tác khuyến nông; Cải cách hành chính; Webesite Sở Nông 

nghiệp và PTNT. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sau: Chi cục Kiểm lâm; Chi 

cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản; Trung tâm Khuyến nông; 

Trung tâm Điều tra, quy hoạch và thiết kế nông lâm; Ban quản lý rừng phòng hộ 

Hướng Hóa - Đakrông; Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải; Ban 

quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn; Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 

nhiên Bắc Hướng Hóa; Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông. 

Theo dõi hoạt động các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp thuộc 

quản lý nhà nước của Ngành. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để 

thuận lợi trong phối hợp công tác và chỉ đạo, điều hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c); 

- Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ (B/c); 

- TT Tỉnh uỷ (B/c); 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND Tỉnh (B/c); 

- VP Tỉnh ủy; VP Đoàn ĐB QH và HĐND tỉnh; 

VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, Thanh tra Sở; 

- Các cơ quan HC, đơn vị SN thuộc Sở; 

- Các C.ty TNHH 1 TV thuộc quản lý Ngành; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

 

Hồ Xuân Hòe 
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