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Bình Dương, ngày       tháng      năm 2022 

THÔNG BÁO 

Danh sách và thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả  

của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Bình Dương 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/22018 của Chính phủ quy 

định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CCCNTYTS, ngày 11/01/2021 của Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản về việc phân công cán bộ, công chức làm việc tại Bộ 

phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh 

Bình Dương; 

 Căn cứ Kế hoạch số 1200/KH-CCCNTYTS, ngày 31/12/2021 của Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản về việc Triển khai và hướng dẫn người dân tiếp cận 

và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản từ ngày 01/01/2022. 

 Để đưa vào khai thác và sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, 

hỗ trợ người dân tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Chi cục Chăn nuôi, Thú 

y và Thủy sản thông báo danh sách và thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và Trả 

kết quả của Chi cục, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ 

Nhiệm vụ 

được phân 

công 

Email, Số điện thoại liên hệ 

1 Trần Hà Hải 

Phó Chi 

cục 

trưởng 

Trưởng Bộ 

phận 

Email: haith@binhduong.gov.vn 

ĐT: 0913787383 

2 Nguyễn Thị Hiền 
Cán bộ 

kỹ thuật 

Nhân sự 

chính thức 

Email: nthien23121995@gmail.com 

ĐT: 0334664614 

3 
Trần Thị Thanh 

Thủy 

Cán bộ 

kỹ thuật 

Nhân sự 

dự phòng 

Email: thuyttt.cv@binhduong.gov.vn 

ĐT: 0986300468 
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2 

 

Trên đây là thông báo danh sách và thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và 

Trả kết quả của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (Thay b/c); 

- Các tổ chức, cá nhân; 

- Website Chi cục; 

- Lưu: VT, Thủy, “pdf”. 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Phú Cường 
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