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�� ��N N�ÂN DÂN 
��N� N�� ��N� 

 

��N� ��� �� ��� ��� N���� ���� N�� 
��� l�p - �� �� - ��nh ph��  

 
���            /��-UBND 

 
Nam ��nh, ngày      tháng 9  n�m 2022 

 
����� ��N� 

V� vi�c thành l�p Tr�m Thu� s�n liên vùng, tr�c thu�c Chi c�c Thu� s�n,  
thu�c S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn trên �� �� h�p nh�t Tr�m 

Th�y s�n vùng 1, Tr�m Thu� s�n vùng 2 và Tr�m Thu� s�n vùng 3 
 

�� ��N N�ÂN DÂN ��N� N�� ��N� 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/�/2015� Lu�t s�a ��i, 
b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a 
ph��ng ngày 22/11/2019�  

C�n c� Ngh� quy�t s� 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 c�a Ban Ch�p hành 
Trung ��ng ��ng khóa XII v� ti�p t�c ��i m�i h� th�ng t� ch�c và qu�n lý, nâng 
cao ch�t l��ng và hi�u qu� ho�t ��ng c�a các ��n v� s� nghi�p công l�p; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 120/2020/N�-CP ngày 07/10/2020 c�a Chính ph� quy 
��nh v� thành l�p, t� ch�c l�i và gi�i th� ��n v� s� nghi�p công l�p; Ngh� ��nh s� 
10�/2020/N�-CP ngày 10/9/2020 c�a Chính ph� quy ��nh v� v� trí vi�c làm và s� 
l��ng ng��i làm vi�c trong các ��n v� s� nghi�p công l�p;  

C�n c� Quy�t ��nh s� 25�/Q�-TTg ngày 22/02/2017 c�a Th� t��ng Chính 
ph� �an hành Danh m�c ��ch v� s� nghi�p công s� ��ng ngân sách nhà n��c 
trong l�nh v�c s� nghi�p kinh t� và s� nghi�p khác c�a B� Nông nghi�p và Phát 
tri�n nông thôn� 

C�n c� Quy�t ��nh s� 2��3/Q�-�BN� ngày 05/11/2019 c�a �BN� t�nh 
Nam ��nh �an hành �anh m�c ��ch v� s� nghi�p công s� ��ng ngân sách nhà 
n��c thu�c l�nh v�c nông nghi�p và phát tri�n nông thôn t�nh Nam ��nh� 

Theo �� ngh� c�a �iám ��c S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn t�i T� 
trình s� 2199/TTr-SNN ngày 15/9/2022 và ý ki�n th�m ��nh c�a �iám ��c S� N�i 
v� t�i Báo cáo s� 1731/BC-SNV ngày 24/8/2022 v� vi�c s�p x�p, ki�n toàn và t� 
ch�c l�i 03 Tr�m Thu� s�n vùng (vùng 1, vùng 2, vùng 3), tr�c thu�c Chi c�c Thu� 
s�n, thu�c S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn t�nh Nam ��nh theo Ngh� ��nh 
s� 120/2020/N�-CP. 

����� ��N�� 

�i�� 1� Thành l�p Tr�m Thu� s�n liên vùng ��au ��� g�i t�t là Tr�m), tr�c 
thu�c Chi c�c Thu� s�n, thu�c S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn trên c� �� h�p 
nh�t Tr�m Th�y s�n vùng 1, Tr�m Thu� s�n vùng 2, Tr�m Thu� s�n vùng 3. 

Tr�m là ��n v� s� nghi�p công l�p có t� cách pháp nh�n, có tr� s� làm vi�c, 
có con d�u, tài kho�n riêng th�o �u� ��nh c�a pháp lu�t. 
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�i�� �� �iá� ��c S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn có trách nhi�m 

1. Ch� ��o, t� ch�c th�c hi�n bàn giao, chuy�n nguyên tr�ng c� s� v�t ch�t, 
tài s�n, tài chính, viên ch�c c�a Tr�m Th�y s�n vùng 1, Tr�m Thu� s�n vùng 2, 
Tr�m Thu� s�n vùng 3 vào Tr�m  Thu� s�n liên vùng; ch� ��o thu h�i con d�u c�a 
Tr�m Th�y s�n vùng 1, Tr�m Thu� s�n vùng 2, Tr�m Thu� s�n vùng 3 �� bàn giao 
cho c� quan có th�m quy�n qu�n lý. 

2. Ch� ��o Chi c�c Thu� s�n xây d�ng �� án v� trí vi�c làm, c� c�u viên 
ch�c theo ch�c danh ngh� nghi�p và xác ��nh c� ch� tài chính c�a Tr�m, trình c�p 
có th�m quy�n phê duy�t; b� trí, s�p x�p viên ch�c c�a Tr�m th�o ��ng v� trí vi�c 
làm �� ���c phê duy�t. 

�i�u 3. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày ký. 

�i�u 4. Chánh ��n ph�ng ��N� t�nh, �iám ��c S� N�i v�, �iám ��c S� 

Nông nghi�p và phát tri�n nông thôn, Chi c�c tr��ng Chi c�c Th�y s�n, Tr�m 

Th�y s�n liên vùng và th� tr��ng các c� quan, ��n v� có liên quan ch�u trách 

nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 

�������n: 
- B� N�i v�; 
- B� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn; 
- Nh� �i�u 4; 
- Công báo t�nh; C�ng TT�T t�nh; 
- ��u� �P1, VP3,VP8.  

TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
CH� T�CH  

 
 
 
 
 
 
 

   Ph�m ��nh Ngh� 
 


