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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao thực hiện nhiệm vụ
KH&CN cơ sở
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA
Căn cứ Điều 1, Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND
tỉnh Thanh Hóa Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở có sử
dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn xét giao thực hiện nhiệm vụ KH&CN
cơ sở Đề tài “Xây dựng phương pháp phân nhóm kháng sinh Phenicol
(Chloramphenicol, Flophenicol, Thiam phenicol); nhóm Penicilin (Amoxicillin,
Ampicillin, Oxacillin, Cloxacillin); nhóm Nitrofuran (AOZ, AMOZ, AHD, SEM),
nhóm Malachitegree (Malachitegree, Leuco Malachitegree) trong thực phẩm,
thức ăn chăn nuôi trên hệ thống sắc ký lỏng LC/MS/MS áp dụng tại Trung tâm
Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản”; Đề tài“Xây dựng
quy trình xác định hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Cu, Mo, Fe, Zn, Co, Mn, Pb,
Cd, Hg, As) trong thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, đất, nước bằng
phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) áp dụng tại Trung tâm Kiểm nghiệm
và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản” gồm các ông, bà có tên sau:
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Họ và tên

Học hàm,
học vị

1

Nguyễn Viết Thái

Tiến sỹ

2

Cao Thanh Thọ

3

Nguyễn Xuân Đồng

Thạc sĩ

4

Mai Thế Sang

Thạc sĩ

5

Vũ Quang Trung,

Thạc sĩ

Kĩ sư

Chức vụ, đơn vị công tác
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp
và PTNT
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản
lý chất lượng NLS&TS
Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn
nuôi Thú y
Phó Chi cục trưởng Chi cục

Chức danh
trong Hội đồng
Chủ tịch
Ủy viên PB1
Ủy viên PB2
Ủy viên
Ủy viên
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Họ và tên

6 Mai Xuân Phương
7 Chu Thị Tuyết Ngân

Học hàm,
học vị
Thạc sỹ
Kỹ sư

Chức vụ, đơn vị công tác
Trổng trọt và Bảo vệ thực vật
Phó Chánh Văn phòng
Chuyên viên Văn phòng Sở

Chức danh
trong Hội đồng
Ủy viên
Thư ký

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, xét giao thực hiện nhiệm vụ
KH&CN theo quy định của pháp luật hiện hành.
Kinh phí chi cho Hội đồng thực hiện theo quy định và dự toán được cấp có
thẩm quyền phê duyệt; Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm,
thủy sản, Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành, các ông, bà có tên
ở Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
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