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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN CHĂN NUÔI Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 
 

THÔNG BÁO 

VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA VIỆN 

   

    Trong tháng 12 năm 2019 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các 

quyết định có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ của Viện. Cụ thể như sau: 

1. Tổ chức của Viện 

- Hợp nhất phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, phòng Đào tạo và Thông 

tin thành phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế kể từ ngày 01/01/2020. 

- Hợp nhất 04 Bộ môn (Bộ môn Kinh tế và Hệ thống chăn nuôi, Bộ môn 

Môi trường chăn nuôi, Bộ môn Nghiên cứu và Phát triển công nghệ chăn nuôi, 

Bộ môn Chế biến Bảo quản sản phẩm chăn nuôi và An toàn thực phẩm) thành 

Bộ môn nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi kể từ ngày 01/01/2020. 

- Sáp nhập Bộ môn Sinh lý, Sinh sản và Tập tính vật nuôi vào Phòng Thí 

nghiệm trọng điểm công nghệ Tế bào Động vật kể từ ngày 01/01/2020. 

2. Bổ nhiệm cán bộ 

2.1. Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

- Bổ nhiệm ông Chu Mạnh Thắng, Tiến sỹ nông nghiệp, Trưởng phòng 

Đào tạo và Thông tin giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác 

quốc tế kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.  

- Bổ nhiệm ông Hà Minh Tuân, Tiến sỹ nông nghiệp, Phó Trưởng phòng 

Khoa học và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo 

và Hợp tác quốc tế kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

2.2. Bộ môn nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi 

- Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Huyền, Phó Giáo sư, Tiến sỹ nông nghiệp, 

Trưởng Bộ môn Kinh tế và Hệ thống chăn nuôi giữ chức vụ Trưởng Bộ môn 

nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi kể từ ngày 01tháng 01 năm 2020. 

- Bổ nhiệm ông Đặng Vũ Hòa, Tiến sỹ nông nghiệp, Phó trưởng Bộ môn 

Kinh tế và Hệ thống chăn nuôi giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn nghiên cứu Hệ 

thống và Môi trường chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

- Bổ nhiệm ông Lại Mạnh Toàn, Nghiên cứu viên, Phó trưởng Phụ trách 

Bộ môn Chế biến, Bảo quản sản phẩm chăn nuôi và An toàn thực phẩm giữ 

chức vụ Phó trưởng Bộ môn nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

- Bổ nhiệm ông Cao Đình Tuấn, Thạc sỹ nông nghiệp, Phó trưởng Phụ 

trách Bộ môn Nghiên cứu và Phát triển công nghệ chăn nuôi giữ chức vụ Phó 
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trưởng Bộ môn nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2020. 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung, Tiến sỹ nông nghiệp, Trưởng Bộ 

môn Môi trường chăn nuôi giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn nghiên cứu Hệ 

thống và Môi trường chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

 

2.3. Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật 

Điều động và bổ nhiệm ông Phan Lê Sơn, Tiến sỹ nông nghiệp, Trưởng 

Bộ môn Sinh lý Sinh sản và Tập tính vật nuôi đến nhận công tác và giữ chức vụ 

Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2020. 


