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phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi cho nông dân.
9. Phối hợp tham gia công tác ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn. Tổ
chức các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp
thông tin khoa học, kỹ thuật, thông tin thị trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã,
mạng lưới khuyến nông viên cơ sở, cán bộ thú y cơ sở, cộng tác viên thú y cơ
sở, cán bộ bảo vệ thực vật cơ sở, các tổ chức xã hội khác và nông dân ñể áp
dụng vào sản xuất, kinh doanh.
10. Thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất về Ủy ban nhân
dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan quản lý
chuyên ngành của tỉnh theo ñúng quy ñịnh.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.
ðiều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Lãnh ñạo của Trung tâm có Giám ñốc, các Phó Giám ñốc (số lượng Phó
Giám ñốc thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành) và các viên chức
chuyên môn nghiệp vụ.
a) Giám ñốc Trung tâm là người ñứng ñầu ñơn vị, trực tiếp quản lý, ñiều
hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt ñộng của Trung tâm trước Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược giao.
b) Phó Giám ñốc Trung tâm là người giúp Giám ñốc chỉ ñạo một số lĩnh
vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Trung tâm và trước pháp luật
về nhiệm vụ ñược phân công.
c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển,
khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với
Giám ñốc và Phó Giám ñốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
quyết ñịnh theo quy ñịnh về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.
2. Biên chế và số lượng người làm việc: Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ,
ñơn vị xây dựng ðề án xác ñịnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức
danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy ñịnh.
ðiều 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục có trách nhiệm chỉ ñạo
các ñơn vị có liên quan trong việc: sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí, bổ nhiệm cán bộ,
quản lý, nhân sự; cơ sở vật chất, trang thiết bị... ñể Trung tâm ñi vào hoạt ñộng
theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 6. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Bình Lục; Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
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