
QUYẾT ĐỊNH 

V/v Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định năm 2021 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

năm 2013; 

 Căn cứ Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 487/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định năm 2021 gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Trần Ngọc Chính - Chi cục trưởng:                      Chủ tịch Hội đồng; 

2. Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chi cục trưởng:          Phó chủ tịch Hội đồng; 

3. Bà Phạm Thị Minh Hà - Phó Chi cục trưởng:                            Ủy viên; 

4. Ông Ninh Đình Thắng - Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế:      Ủy viên; 

5. Bà Nguyễn Ngọc Hà -  Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng BVTV: Thư ký. 

Điều 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật tỉnh Nam Định có nhiệm vụ:  

- Chịu trách nhiệm, triển khai, đôn đốc các Phòng ban, Trạm trực thuộc Chi 

cục thực hiện quy định về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. 

    SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NAM ĐỊNH 

   CHI CỤC TT & BẢO VỆ THỰC VẬT  

 

Số:       /QĐ-CCTTBVTV 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Nam Định, ngày 05 tháng 5 năm 2021  

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=65/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


- Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét chọn 

những tập thể, cá nhân đủ các tiêu chuẩn theo quy định để đề nghị khen thưởng 

hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho cấp dưới. 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng và hoạt động theo nguyên tắc làm 

việc tập thể, biểu quyết theo đa số. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông (bà) Trưởng các 

phòng, Trạm trực thuộc Chi cục và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Chính 
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