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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định tiến bộ kỹ thuật “Quy trình công 

nghệ sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi lợn ở Việt Nam” 

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật; 

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công 

nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp; 

Căn cứ văn bản đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của 

Ban quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP); 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định tiến bộ kỹ thuật “Quy trình 

công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi lợn ở Việt Nam” của 

nhóm tác giả: Nguyễn Thế Hinh, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thị Minh, Lê 

Thanh Quang, Nguyễn Văn Chung, thuộc Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon 

thấp (LCASP). Hội đồng gồm các thành viên có tên tại phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định và đánh giá “Quy trình công nghệ 

sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi lợn ở Việt Nam” theo tiêu chí công 

nhận tiến bộ kỹ thuật quy định tại Điều 4 của Thông tư số 04/2018/TT-

BNNPTNT ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 



Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch, các thành viên của Hội đồng và các đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Như Điều 3; 

- Vụ KHCN&MT- Bộ NN & PTNT; 

- Lưu VT, KH.                                                                         

                                   

       CỤC TRƯỞNG 
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Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định tiến bộ kỹ thuật 

“Quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi lợn ở Việt Nam” 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVTV ngày     /     /2019) 

STT Họ và Tên Đơn vị công tác 
Chức danh 

Hội đồng 

1. TS. Nguyễn Quý Dương 
Phó Cục trưởng 

Cục Bảo vệ thực vật 
Chủ tịch 

2. PGS. TS. Nguyễn Văn Bộ Nguyên GĐ Viện Khoa học 

Nông nghiệp Việt Nam 
Phản biện 1 

3. TS. Bùi Huy Hiền Hội Khoa học Đất Việt Nam Phản biện 2 

4. PGS.TS. Lê Như Kiểu 
Nguyên Phó viện trưởng – 

Viện TNNH 
Ủy viên 

5. Ông Trần Văn Huân  

Phó giám đốc  Công ty 

TNHH Sản xuất Thương 

mại và Đầu tư An Hưng 

Ủy viên 

6. Ths. Nguyễn Trường Giang 
Vụ Khoa học công nghệ 

và Môi trường 
Ủy viên 

7. TS. Đỗ Hồng Khanh 
Phó trưởng phòng Kế 

hoạch Cục Bảo vệ thực vật 

Ủy viên 

thư ký 

Thư ký hành chính: Vũ Thị Thu Hiền – Phòng Kế hoạch – Cục Bảo vệ thực vật 
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