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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phát động 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. Phát động 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 

với những nội dung chính sau: 

1. Mục đích: Thông qua phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần chủ 

động và tham gia tích cực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

thuộc Cục Chăn nuôi; chủ các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, 
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cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; chủ các cơ sở mua bán giống 

vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi trên cả nước 

trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền chăn nuôi số gắn với đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

2. Phạm vi, đối tượng: Cục Chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất 

thức ăn chăn nuôi, cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, cơ sở mua 

bán giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi trên 

cả nước. 

3. Thời gian: Phong trào thi đua được tổ chức từ năm 2021 - 2025; hàng 

năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. 

4. Nội dung: Cục trưởng Cục Chăn nuôi yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc 

Cục Chăn nuôi căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, bám sát các 

nhiệm vụ trọng tâm của Cục, khẩn trương triển khai 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 trong Cục, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

của Cục hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Trong đó tập trung vào thi 

đua thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực, tạo động 

lực mới cho phát triển ngành chăn nuôi. 

- Chú trọng đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, 

hiệu quả, thúc đẩy tăng gia sản xuất, kết nối cung cầu, liên kết chuỗi, thích ứng 

trước điều kiện và tác động của đại dịch covid, đảm bảo sự tăng trưởng ngành 

chăn nuôi ổn định, bền vững. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành 

chăn nuôi. 

- Tích cực, chủ động thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền chăn nuôi số 

gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo khí thế động lực mới, để 

người nông dân là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Điều 2. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua để chỉ đạo thực hiện 

phong trào thi đua đạt hiệu quả. 

1. Thành phần: Trưởng Ban chỉ đạo là Cục trưởng Cục Chăn nuôi; Phó 

Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên khác của Ban chỉ đạo do Cục trưởng Cục 

Chăn nuôi quyết định. 

2. Nhiệm vụ: 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. 

Điều 3. Văn phòng Cục là đơn vị thường trực của phong trào thi đua có 

trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban chỉ 

đạo và Cục trưởng. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các đơn vị thuộc Cục Chăn nuôi, 

Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 
Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Như Điều 4;  
- Vụ TCCB (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT. 
  

 

 Dương Tất Thắng 
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