UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 509

/QĐ-SNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 14

tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận sáng kiến cấp
cơ sở của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND
tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn
tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND
tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND
tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước;
Theo Hướng dẫn số 234/HD-SKHCN ngày 29/3/2016 của Sở Khoa học và
Công nghệ về việc tổ chức xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình
Phước;
Theo nội dung đề nghị của Hội đồng sáng kiến Sở Nông nghiệp và PTNT
tại Biên bản họp ngày 26/11/2021;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 11 sáng kiến cấp cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT năm
2021 (Có danh sách cụ thể đính kèm).
Điều 2. Các sáng kiến được công nhận là cơ sở để phục vụ công tác bình
xét các Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các cá nhân thuộc Sở
Nông nghiệp và PTNT năm 2021.
Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi
hành, nếu các sáng kiến được công nhận không có khiếu nại hoặc tranh chấp về
quyền tác giả thì Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành cấp giấy chứng nhận sáng
kiến cho các Nhóm tác giả/Tác giả sáng kiến có liên quan theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở,
Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Ban Biên tập Website Sở (đăng tải trên Website Sở);
- Lưu: VT, VP (TCCB).

Nguyễn Thanh Bình
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Danh sách sáng kiến được công nhận năm 2021
(Kèm theo Quyết định số 509/SNN-VP ngày14 tháng 12 năm 2021 của Sở Nông
nghiệp và PTNT)
Tổng số: 11 sáng kiến
TT

1

2

Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác (người
thực hiện sáng kiến)
Đơn vị: Văn phòng Sở Nông
nghiệp và PTNT
Xác định tầm nhìn đến năm 2030 trong xây dựng kế Nhóm tác giả:
hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT
1. Lê Xuân Trí – Chánh VP Sở
giai đoạn 2021-2025
2. Nguyễn Hồng Quang – CV VP
Sở
3. Đỗ Minh Phương - CV VP Sở
Hướng dẫn, diễn giải sai lỗi các nhóm chỉ tiêu trong Đơn vị: Văn phòng Sở Nông
biên bản thẩm định 2.2 ban hành kèm theo Thông tư nghiệp và PTNT
số 38/2018/TT-BNNPTNT về điều kiện bảo đảm
Nhóm tác giả:
ATTP nông lâm thủy sản
1. Phạm Thị Hà – CV VPS
2. Nguyễn Văn Lương – CV VPS
Tên sáng kiến
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Mô hình thử nghiệm nuôi sinh khối trùn chỉ
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Nghiên cứu, cảnh báo sớm thiên tai mưa lớn, thiên
tai lũ khu vực hạ du của các nhà máy thủy điện trên
lưu vực sông Đồng Nai
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Ứng dụng IoT kết hợp giải pháp công nghệ điều
chỉnh lượng mưa tự động hóa cho 417 hiện trạng
rừng để phục vụ cho công tác cảnh báo cháy rừng
trên địa bàn tỉnh (sáng kiến tách đơn)
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Ứng dụng IoT kết hợp giải pháp công nghệ điều
chỉnh lượng mưa tự động hóa cho 417 hiện trạng
rừng để phục vụ cho công tác cảnh báo cháy rừng
trên địa bàn tỉnh (sáng kiến tách đơn)
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Áp dụng phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
thực hiện quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa
cháy rừng và thực hiện mục tiêu kép trong phòng
chống dịch Covid-19 (sáng kiến tách đơn)

Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp
Nhóm tác giả:
1. Nguyễn Thị Hồng Nhung –
Giám đốc TT DVNN
2. Hoàng Mạnh Hùng- nhân viên
3. Nguyễn Thị Giang – nhân viên
Đơn vị: Chi cục Thủy lợi
Nhóm tác giả:
1. Nguyễn Văn Quyết - CCT
2. Phạm Tiến Hoàng – PTP
QLCC & PCLB
3. Vũ Thị Lan Phương - CV
Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm
Nhóm tác giả:
1. Trần Quốc Hùng – CCT
2. Hoàng Văn Tùng - TP.
QLBVR&BTTN
Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm
Nhóm tác giả:
1. Hoàng Hoan – PTP.
QLBVR&BTTN
2. Trần Thị Liên- KLV
Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm
Nhóm tác giả:
1. Trần Quốc Hùng – CCT
2. Nguyễn Xuân Huệ - PCCT
3. Lê Trung – PCCT
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TT

Tên sáng kiến
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Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện
quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
và thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống dịch
Covid-19 (sáng kiến tách đơn)

9

10
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Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác (người
thực hiện sáng kiến)
Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm
Nhóm tác giả:
1. Hoàng Văn Tùng - TP.
QLBVR&BTTN
2. Hoàng Hoan – PTP.
QLBVR&BTTN

Đơn vị: Văn phòng Sở Nông
nghiệp và PTNT
Một số phương án Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
Nhóm tác giả:
sạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước (sáng kiến tách
1. Phạm Thị Bích Hiên - CV VP
đơn)
Sở
2. Đoàn Phạm Quỳnh Như Như –
CV VP UBND
Đơn vị: Văn phòng Sở Nông
nghiệp và PTNT
Phương án Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch trên
Nhóm tác giả:
địa bàn tỉnh Bình Phước (sáng kiến tách đơn)
1. Lê Thị Ánh Tuyết – Phó GĐ Sở
2. Đỗ Minh Phương – CV VP Sở
Đơn vị: Chi cục Chăn nuôi thú y
Chuyển đổi xây dựng lại hệ thống ISO/IEC
Nhóm tác giả:
17025:2017 trong chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động 1. Nguyễn Minh Hải - PCCT
vật tại chi cục Chăn nuôi và Thú y
2. Nguyễn Thị Duyên – CV
3. Vũ Thị Thủy – Nhân viên
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