Số 05 - 30 - 6 - 2006
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 90/2006/Qð-UBND

CÔNG BÁO

15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2004/TTLT-BNN-BNV ngày 02 tháng 4 năm
2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
quản lý Nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn và Thông tư Liên tịch số
01/2005/TTLT-BTS-BNV ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Thủy sản và Bộ Nội
vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên
môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về thủy sản ở ñịa phương ;
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số
549/SNN-TCCB ngày 28 tháng 4 năm 2006 và của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình
số 289/TT-SNV ngày 23 tháng 5 năm 2006 ;
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay
thế Quyết ñịnh số 29/2003/Qð-UB ngày 06 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân
thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn thành phố.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố,
Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các quận - huyện và Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thiện Nhân
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết ñịnh số 90/2006/Qð-UBND
ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí
Minh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm
nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn; về các dịch vụ công thuộc ngành
nông nghiệp, ngành thủy sản và phát triển nông thôn; thực hiện một số nhiệm vụ,
quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy ñịnh của
pháp luật.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức,
biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, kiểm
tra về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy
sản.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng,
ñược cấp kinh phí hoạt ñộng từ ngân sách, ñược mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho
bạc Nhà nước ñể hoạt ñộng.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Bộ Thủy sản về toàn bộ kết quả hoạt ñộng của Sở theo chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn ñược quy ñịnh trong Quy chế này.
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Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
ðiều 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ:
1. Về pháp luật:
a) Chấp hành và tổ chức thực hiện ñúng pháp luật và các văn bản quy phạm
pháp luật của Nhà nước, về quản lý hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm
nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn.
b) Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết ñịnh, chỉ thị về lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý của Sở và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản ñã trình.
c) Trình Ủy ban nhân dân thành phố và chịu trách nhiệm về nội dung quy hoạch,
kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp,
thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội của thành phố.
d) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, chỉ ñạo, kiểm tra việc thực hiện các
văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng
năm, các chương trình, dự án, tiêu chuẩn, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật về nông nghiệp,
lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn ñã ñược phê
duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên ngành.
2. Về nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi):
a) Thẩm ñịnh và chịu trách nhiệm về phương án sử dụng ñất dành cho trồng trọt
và chăn nuôi; về biện pháp chống thoái hóa ñất nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố
theo quy ñịnh.
b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ñạo sản xuất nông nghiệp, quyết ñịnh và
chịu trách nhiệm về việc áp dụng giống cây trồng, giống vật nuôi mới, thời vụ. Chỉ
ñạo kiểm tra và chịu trách nhiệm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật
tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi và các chế phẩm sinh học phục vụ nông
nghiệp.
c) Tổ chức công tác bảo vệ thực vật, thú y, phòng và chống dịch bệnh ñộng, thực
vật và khắc phục hậu quả dịch bệnh; chỉ ñạo, thực hiện kiểm dịch nội ñịa về ñộng,
thực vật và quản lý - kiểm ñịnh giống cây trồng vật nuôi.
3. Về lâm nghiệp:
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a) Xây dựng phương án, biện pháp, chỉ ñạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về sản
xuất giống cây lâm nghiệp và sử dụng vật tư lâm nghiệp; trồng rừng; phòng và chống
dịch bệnh, bảo vệ rừng trên ñịa bàn thành phố.
b) Tổ chức việc ñiều tra, phân loại rừng, thống kê diện tích, cơ cấu trữ lượng của
từng loại rừng; lập bản ñồ rừng trên ñịa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
c) Chịu trách nhiệm thẩm ñịnh, tổng hợp hồ sơ về thiết kế khai thác rừng tự
nhiên ñể Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết
ñịnh theo phân cấp của Chính phủ; trình Ủy ban nhân dân thành phố việc cấp phép
khai thác rừng tự nhiên sau khi ñược phê duyệt và kiểm tra việc khai thác rừng theo
thiết kế ñược duyệt.
d) Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh thành lập các khu rừng phòng
hộ, các khu rừng ñặc dụng và các khu rừng có tầm quan trọng khác thuộc thành phố
theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và quy ñịnh của pháp luật.
4. Về diêm nghiệp:
Chỉ ñạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về quy hoạch sản xuất muối; chỉ ñạo việc
bảo quản muối, dự trữ muối trên ñịa bàn thành phố theo quy ñịnh của pháp luật.
5. Về thủy lợi:
a) Trình Ủy ban nhân dân thành phố về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi
vừa và nhỏ, chương trình mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn trên ñịa bàn thành phố
theo từng giai ñoạn phát triển; hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây
dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, tổ chức thực
hiện chương trình, mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn ñã ñược phê duyệt.
b) Thực hiện các quy ñịnh về quản lý lưu vực sông, suối, khai thác sử dụng và
phát triển tổng hợp các dòng sông mới trên ñịa bàn thành phố theo quy hoạch, kế
hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Chỉ ñạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về xây dựng, khai thác, bảo vệ ñê ñiều,
bảo vệ công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; xây dựng phương án, biện pháp và tổ
chức thực hiện việc phòng, chống lũ, lụt, bão, hạn hán, úng ngập, chua phèn, xâm
nhập mặn, sạt lở ven sông, ven biển trên ñịa bàn thành phố.
6. Về thủy sản:
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a) Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện về nuôi trồng khai thác,
chế biến, nguồn giống, bảo vệ nguồn lợi và công tác thú y thủy sản trên ñịa bàn thành
phố theo ñúng quy ñịnh.
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy ñịnh của pháp luật về khai thác, phát
triển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xuất và nhập các loài thủy sản trên ñịa bàn thành phố.
c) Thực hiện việc ñăng kiểm phương tiện và thiết bị an toàn nghề cá, ñăng ký
tàu cá, ñăng ký thuyền viên tàu cá của thành phố theo hướng dẫn, phân cấp của Bộ
Thủy sản và quy ñịnh của pháp luật.
d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy ñịnh về ñiều kiện sản xuất, tiêu chuẩn
kỹ thuật về chất lượng, an toàn, vệ sinh, kiểm dịch và thú y thủy sản; phối hợp với
các cơ quan liên quan thực hiện quy ñịnh về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm
thủy sản trên ñịa bàn thành phố.
ñ. Kiểm tra, công nhận hoặc hủy bỏ công nhận ñiều kiện an toàn, vệ sinh thủy
sản vùng nuôi, tàu cá, cảng cá, bến cá, chợ thủy sản, ñại lý nguyên liệu, bảo quản chế
biến, kinh doanh thủy sản, cơ sở sản xuất thức ăn, thuốc thú y thủy sản; các loại vật
tư, hóa chất, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản theo phân công, phân
cấp và quy ñịnh của pháp luật.
e) Chỉ ñạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh và kiểm
dịch ñộng, thực vật thủy sản. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các
biện pháp phục hồi môi trường sau khi dập tắt dịch bệnh.
7. Về phát triển nông thôn:
a) Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách, biện pháp
khuyến khích phát triển nông thôn; theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
thành phố về phát triển nông thôn trên ñịa bàn.
b) Hướng dẫn phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế tập thể nông nghiệp và
doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp vừa và nhỏ.
c) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác khuyến nông, khuyến lâm,
khuyến ngư, khuyến diêm trên ñịa bàn thành phố.
d) Hướng dẫn việc chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; phát triển
ngành, nghề, làng nghề nông thôn trên ñịa bàn thành phố.
ñ. Chỉ ñạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc khai thác và sử dụng nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn trên ñịa bàn thành phố.
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8. Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác dự báo thị trường nông sản,
lâm sản, thủy sản và muối.
9. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm
nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn; tổ chức công tác thống kê diễn biến
ñất nông nghiệp, ñất lâm nghiệp, ñất diêm nghiệp, diễn biến rừng theo quy ñịnh.
10. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án và xây dựng mô hình phát triển
về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn
trên ñịa bàn thành phố; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án ñược giao.
11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất của
ngành nông nghiệp, ngành thủy sản và phát triển nông thôn trên ñịa bàn thành phố.
12. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố
và quy ñịnh của pháp luật.
13. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực nông
nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn của thành
phố; chịu trách nhiệm về các dịch vụ công do Sở tổ chức thực hiện.
14. Cấp và thu hồi các loại giấy phép trong hoạt ñộng nông nghiệp, lâm nghiệp,
diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn theo quy ñịnh của pháp luật.
15. Thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham
nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp,
thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn trong phạm vi quản lý theo quy ñịnh của
pháp luật.
16. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão,
giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ ñạo phòng cháy, chữa cháy rừng của
thành phố theo quy ñịnh của pháp luật; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai về bão,
lũ, lụt, hạn hán, úng ngập, chua phèn, xâm ngập mặn, sạt lở, dịch bệnh trong sản xuất
lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và phát triển
nông thôn trên ñịa bàn thành phố.
17. Chỉ ñạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở sau khi ñược Ủy ban nhân dân thành
phố phê duyệt.
18. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý ngành nông nghiệp,
thủy sản và phát triển nông thôn ñối với quận, huyện.
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19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người
lao ñộng; thực hiện chế ñộ tiền lương và các chính sách ñãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật
ñối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp
của Ủy ban nhân dân thành phố.
20. Tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã,
phường, thị trấn làm công tác quản lý về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy
lợi, thủy sản và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở theo thẩm quyền.
21. Báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ ñược giao.
22. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp
của Ủy ban nhân dân thành phố.
23. Thực hiện quản lý Nhà nước ñối với các hội hoạt ñộng thuộc lĩnh vực
chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phụ trách.
24. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật hoặc do Ủy ban
nhân dân thành phố giao.
ðiều 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố có quyền hạn:
1. Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy ñịnh của Nhà nước về
lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn.
2. Kiểm tra, thanh tra ñối với các ñơn vị kinh tế trên ñịa bàn thành phố trong
việc chấp hành các quy ñịnh của pháp luật, chính sách của Nhà nước thuộc lĩnh vực
nông nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn.
3. Cấp và thu hồi các giấy phép, xử lý các vi phạm thuộc các lĩnh vực ñược giao
quản lý theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ và quản lý các dự án ñầu tư xây dựng công trình
chuyên ngành theo phân cấp của thành phố.
5. ðược quyền yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện, các tổ chức thuộc hệ thống
ngành dọc, các ñơn vị kinh tế cơ sở của ngành (kể cả của Trung ương ñóng trên ñịa
bàn thành phố) cung cấp số liệu, các báo cáo cần thiết, liên quan ñến công tác quy
hoạch, tổng hợp kế hoạch toàn ngành; tình hình thực hiện các chế ñộ chính sách quản
lý ngành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
6. ðược mời các sở - ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các
ñơn vị kinh tế cơ sở (kể cả của Trung ương ñóng trên ñịa bàn thành phố) dự họp bàn
các vấn ñề cần thiết theo ñúng chức năng của Sở.
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Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ðỘ LÀM VIỆC
ðiều 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do một Giám ñốc phụ trách và
Giám ñốc Sở chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật;
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các phó Giám ñốc phụ trách từng lĩnh vực
công tác của Sở theo sự phân công của Giám ñốc và chịu trách nhiệm trước Giám ñốc
về nhiệm vụ ñược phân công.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám ñốc, Phó
Giám ñốc Sở theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
Các chức danh khác của Sở thực hiện theo quy ñịnh về phân cấp quản lý cán bộ,
công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân thành phố.
ðiều 6. Cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố
bao gồm :
1. Ban Giám ñốc Sở : Giám ñốc và các Phó Giám ñốc.
2. Các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ.
3. Các tổ chức quản lý Nhà nước chuyên ngành :
a) Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
b) Chi cục Kiểm lâm.
c) Chi cục Bảo vệ thực vật.
d) Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão.
ñ. Chi cục Phát triển nông thôn.
e) Chi cục Lâm nghiệp (ñổi tên Chi cục phát triển lâm nghiệp).
g) Chi cục Thú y.
4. Các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
a) Trung tâm Công nghệ sinh học.
b) Trung tâm Khuyến nông (ñổi tên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật
và khuyến nông).
c) Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
d) Trung tâm Quản lý và kiểm ñịnh giống cây trồng vật nuôi.
ñ) Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.
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e) Ban Quản lý Trung tâm thủy sản.
g) Ban Quản lý dự án ñầu tư - xây dựng công trình.
h) Trường Trung học kỹ thuật nông nghiệp.
5. Công ty Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích:
Công ty Quản lý khai thác và dịch vụ thủy lợi.
6. Theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quyết ñịnh thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể các phòng ban chuyên môn
của Sở sau khi có ý kiến thỏa thuận của Giám ñốc Sở Nội vụ. Giám ñốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn phân công và quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ các
phòng ban chuyên môn của Sở; ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của các ñơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố.
7. Theo yêu cầu công tác của từng thời kỳ, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn phối hợp với Giám ñốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố
xem xét việc thành lập mới hoặc sáp nhập, giải thể các ñơn vị sự nghiệp, Chi cục trực
thuộc Sở theo quy ñịnh của pháp luật.
8. Biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố giao trong tổng số chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố.
Chương IV
CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
ðiều 7. ðối với Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố:
1. Giám ñốc Sở có trách nhiệm báo cáo, trình bày hoặc cung cấp tài liệu cần
thiết cho Hội ñồng nhân dân thành phố, trả lời các chất vấn, kiến nghị của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân thành phố những vấn ñề liên quan ñến lĩnh vực quản lý Nhà nước
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Giám ñốc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình và kết quả tổ chức
hoạt ñộng của ngành; dự các cuộc họp do Ủy ban nhân dân thành phố triệu tập; tổ
chức và kiểm tra việc thực hiện các quyết ñịnh và chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành
phố ñối với lĩnh vực Sở ñược phân công phụ trách.
3. Giám ñốc Sở báo cáo, xin chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố ñể giải
quyết những vấn ñề vượt quá thẩm quyền; không ñược chuyển các vấn ñề thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở lên Ủy ban nhân dân thành phố.
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ðối với những vấn ñề ñang bàn giữa Sở với các Sở - ngành khác và Ủy ban nhân
dân quận - huyện nhưng chưa có sự nhất trí thì Sở phải báo cáo ñầy ñủ các ý kiến ñóng
góp và ý kiến, quan ñiểm của Sở ñể Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh.
ðiều 8. ðối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản:
1. Sở chịu trách nhiệm thực hiện ñầy ñủ sự chỉ ñạo, hướng dẫn về nghiệp vụ,
chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản; ñảm bảo
sự thống nhất của ngành, lĩnh vực trong cả nước và sự phân cấp quản lý của Trung
ương. Sở có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt ñộng và kế hoạch ñịnh kỳ hoặc ñột
xuất theo quy ñịnh của Bộ. Tham gia ñầy ñủ các cuộc hội nghị do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản triệu tập.
2. Khi tiếp nhận chủ trương lớn của Bộ, Giám ñốc Sở phải báo cáo xin ý kiến
chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố ñể triển khai thực hiện. Các chủ trương lớn
của Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan ñến nghiệp vụ quản lý ngành, Giám ñốc
Sở phải báo cáo lên Bộ ñể Bộ có hướng dẫn chỉ ñạo về mặt chuyên môn nghiệp vụ.
3. Khi chỉ ñạo hoặc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ chưa
thống nhất với chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc những chủ trương
quyết ñịnh của Bộ, Sở xét thấy không phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố,
Giám ñốc Sở phải kịp thời báo cáo và ñề xuất ñể Ủy ban nhân dân làm việc với Bộ
trưởng, hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết ñịnh.
ðiều 9. ðối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban thành phố:
Quan hệ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các cơ quan chuyên
môn thành phố thực hiện theo nguyên tắc phối hợp công việc nhằm hoàn thành nhiệm
vụ chung và nhiệm vụ riêng của từng cơ quan. Khi giải quyết những vấn ñề thuộc
thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng có liên quan ñến các
cơ quan chuyên môn khác thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trao ñổi
và lấy ý kiến bằng văn bản ñối với cơ quan chuyên môn ñó. Giám ñốc các Sở ngành
ñược hỏi ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu trả lời trong thời gian quy ñịnh.
ðiều 10. ðối với Ủy ban nhân dân các quận - huyện:
1. Hướng dẫn, phối hợp và tạo ñiều kiện ñể Ủy ban nhân dân các quận - huyện
thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp,
thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn trên ñịa bàn.
2. Chỉ ñạo, hướng dẫn các quận - huyện về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành,
lĩnh vực công tác do Sở quản lý.
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ðiều 11. ðối với các tổ chức ðoàn thể chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề
nghiệp:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các tổ
chức ðoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Sở và thực hiện quản lý Nhà
nước ñối với các hội quần chúng hoạt ñộng trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; tạo
ñiều kiện cho các tổ chức ðoàn thể và hội quần chúng tham gia ý kiến trong việc xây
dựng chính sách, chế ñộ có liên quan ñến lĩnh vực công tác của Sở.
2. ðối với những vấn ñề lớn, có liên quan ñến các tổ chức ðoàn thể, hội nghề
nghiệp nào thì Giám ñốc Sở mới tham gia hoặc hỏi ý kiến bằng văn bản với lãnh ñạo
của tổ chức, ðoàn thể, hội nghề nghiệp ñó trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố.
Chương V
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 12. Căn cứ vào Quy chế này, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình công tác, các mặt hoạt ñộng của
Sở, tổ chức các Phòng và bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu
nhiệm vụ của ngành, xây dựng quy chế làm việc của cơ quan Sở, ñảm bảo phát huy
hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp,
thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn trên ñịa bàn thành phố.
ðiều 13. Quy chế này ñược Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, sửa ñổi cho
phù hợp với tình hình thực tế theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn./.
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