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 CỤC CHĂN NUÔI 

 
 Số:            /QĐ-CN-VP Hà Nội, ngày       tháng       năm  

  

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Thực hiện 

chuyển đổi số, xây dựng nền chăn nuôi số gắn với đẩy mạnh 

cải cách hành chính” giai đoạn 2021 - 2025 
 
 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI 

 

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;  

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCCB ngày 02 tháng 7 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết 

định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Chăn nuôi; 

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-BNN-TCCB ngày 25 tháng 02 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế 

hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu 

có, nông thôn văn minh” giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 7705/CT-BNN-TCCB ngày 16 tháng 11 năm 2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm và Kế hoạch 5 

năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đổi 

số, xây dựng nền chăn nuôi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính” giai đoạn 

2021 - 2025 của Cục Chăn nuôi gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng - Trưởng ban. 

2. Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng - Phó Trưởng ban. 
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3. Bà Quách Tố Nga, Chánh Văn phòng Cục - Thành viên kiêm Thư ký. 

4. Bà Phạm Thị Kim Dung, Trưởng phòng, phòng Kế hoạch, Tổng hợp - 

Thành viên. 

5. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thanh tra, 

Pháp chế - Thành viên. 

6. Ông Lã Văn Thảo, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giống vật nuôi - 

Thành viên. 

7. Bà Ninh Thị Len, Trưởng phòng, phòng Thức ăn chăn nuôi - Thành viên. 

8. Bà Nguyễn Quỳnh Hoa, Trưởng phòng, phòng Môi trường và Công nghệ 

chăn nuôi - Thành viên. 

9. Ông Đỗ Hữu Phương, Trưởng phòng Văn phòng đại diện Cục phía Nam, 

tại thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

10. Ông Phương Văn Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và 

kiểm định Chăn nuôi - Thành viên. 

Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đổi số, xây 

dựng nền chăn nuôi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính” giai đoạn 2021 - 

2025 chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai; xây 

dựng các chỉ tiêu thi đua, tiêu chí đánh giá, các biện pháp tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua; theo dõi, đánh giá, bình xét kết quả thi đua và tổ chức khen 

thưởng; tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hàng năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các đơn vị thuộc Cục Chăn nuôi, 

Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Như Điều 3;  
- Vụ TCCB (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT. 
  

 

 Dương Tất Thắng 
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