
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số :        /QĐ Văn Quan, ngày       tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ập hỉ đạo chống dịch bệnh gia cầm

giai đoạn 20 trên địa bàn huyện Văn Quan

Ủ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủvà Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật

Căn cứ hông tư số của Bộ nông 
nghiệp PTNT về quy định phòng, chống dịch động vật trên cạn;

đề nghị của nghiệp T huyện Văn Quan tại Tờ trình 
số 08/TTr về việc thành lập Ban hỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn 2022 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. lập Ban hỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
đoạn 2022 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan đ ọi ắt ỉ đạo gồm 

Đồng Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế ội Trưởng 
Chỉ đạo

Đồng chí Trưởng Nông nghiệp và trưởng 
hường trực;

Đồng chí Giám đốc T ịch vụ nông ng iệp huyện, Phó trưởng

ỉ đạo

Trưởng Công an huyện

Trưởng Phòng T i trường huyện;

Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch;

Trưởng Phòng ế ạ ầng huyện.

Đội trưởng Đội uản lý thị trường số 5;

ục Trưởng Chi cục hống kê khu vực Văn Quan Cao Lộc

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện;

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao Truyền thông;

Mời các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo:



Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện;

Chủ tịch Hội Cự hiến binh ện

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ ện

Chủ tịch Hội Nông dân ện

ội ữ ập đỏ ện

Bí thư Đoàn ộng ản ồ ện

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Điều 2. iệm vụ của Ban Chỉ đạo

Tổ chức, triển kha thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm giai đoạn 2022 trên địa bàn huyện theo Luật 
Thú y, Luật Chăn nuôi và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạ
ện ổ ức họp giao ban triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm theo yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

Giao Phòng Nông nghiệp PTNT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ 
đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND h yện xây dựng các văn bản, kế hoạch 
triển khai thực hiện các biện pháp đồng bộ để phòng, chống dịch bệnh kịp thời.

Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với các cơ quan liên 
quan tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc ác địa 
phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên theo dõi diễn biến, 
phát hiện kịp thời và xử lý các ổ dịch; tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời, đầy đủ, 

h xác về UBND huyện, Sở Nông nghiệp 

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành v ên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn 2022 ện do đồng chí Trưởng ỉ đạo
thống nhất phân công và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

ó phân công nhiệm vụ cho các thành viên kèm theo)

. Kinh phí hoạt động của an Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 
cầm giai đoạn 2022 được cấp từ nguồn huyện

Điều 3 Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan 
liên quan, UBND các xã, thị trấn các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trác ệ
thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận
Như Điều 3
UBND tỉnh;
Sở NN&PTNT;
Chi cục hăn nuôi và Thú y tỉnh;
TT HU, HĐND huyện
CT, các PCT UBND huyện;

Đ ện
Lư

ỦY
CHỦ TỊCH

Lương Mai Tú



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN
hỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn 2022

trên địa bàn huyện Văn Quan
èm theo Quyết định số:  /QĐ

của UBND huyện Văn Quan

1. Đồng Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế Trưởng ỉ
đạo phụ trách chung.

Đồng Trưởng phòng ệp trưởng ban thường 
trực trự tiếp tham mưu cho UBND huyện, Trưởng ban và B ỉ đạo các giải 
pháp thực hiện; phối hợp với các ngành, các địa phương trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Phụ trách xã Lương Năng

Đồng Giám đốc T DVNN huyện, Ph trưởng hối hợp 
với Phòng Nông nghiệp PTNT, các cơ quan liên quan tham mưu cho Trưởng 

ỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể về công tác phòng, chống dịch bệnh; 
hướng dẫn các địa phương trong công tác phòng, chống, dập dịch, xử lý kịp thời 

ổ dịch xảy ra, không để dịch bệnh lây lan phát sinh n diện rộng; báo cáo 
tình hình dịch bệnh của các địa phương về Phòng Nông nghiệp
huyện và các ở của tỉnh. Phụ t Đồng Giáp

4. Đồng Trưởng Công an huyện ham mưu B ỉ đạo
phối hợp với các cơ quan chuyên môn, địa phương, huy động lực lượng đảm bảo 
an ninh trật tự ở những nơi xảy ra dịch phải tiêu hủy và tham gia xử lý nghiêm các 
trường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm mắc bệnh, không rõ nguồn gốc
Phụ trách xã 

Đồng Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường rực tiếp 
tham mưu cho UBND huyện, Trưởng ban và B ỉ đạo về lĩnh vực môi trường, 

ướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về môi trường đối với 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Phụ trách xã Tràng Phái, xã Tân Đoàn

Đồng ưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, rực tiếp tham 
mưu cho Chủ tịch UBND huyện về kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống, 
dập dịch bệnh. Phụ tr hị trấn Văn Quan, xã Trấn Ninh.

Đồng Đội trưởng Đội uản lý thị trường số 5 hối hợp 
với Công an huyện, Phòng NN&PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng làm tốt công tác quản lý thị trường vận chuyển gia súc, cầm 
trên địa bàn huyện nhất là gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết, không rõ nguồn gốc, xử 
lý nghiêm theo quy định. Phụ trách 

Đồng Chi cục Trưởng Chi cục thống kê khu vực Văn Quan Cao Lộc
ham mưu cho UBND huyện, Trưởng ban và B ỉ đạo, phối hợp 

với Phòng N ệp ịch ụ ệp ện
ị ấn ng việc điều tra, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm đảm bảo tính chính 

ụ trách xã Điềm He, xã Khánh Khê.



Đồng iám đốc Trung tâm Y tế huyện hủ động phương 
tiện, đảm bảo đủ cơ số thuốc để cấp  cứu và điều trị bệnh nhân khi bị lây lan nhiễm 
dịch từ gia súc, gia cầm truyền sang người. Phụ trách xã Liên Hội

Đồng Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể th Truyền thông
hối hợp với Phòng N ệp ịch ụ

ệp biên soạn tin, bài tuyên truyền để hân dân, các hộ chăn nuôi thực hiện tốt 
công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Phụ trách 
An Sơn

11. Đồng Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng hối hợp Đội 
Quản lý thị trường ố và các cơ quan liên giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt 
động kinh doanh động vật, sản phẩm động vật xử lý nghiêm trường hợp
doanh không đảm bảo chất lượng đúng quy định, thường xuyên theo dõi 
nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh để có giải pháp vừa bảo đảm lưu thông, 
vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Phụ trách xã Tri Lễ, xã Hữu Lễ.

Các đồng chí hủ tịch: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc iệt Nam huyện, Hội 
Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ Bí thư 

Đoàn Thanh niên CSHCM huyện theo lĩnh vực được phân công tăng cường công tác 
tuyên truyền, chỉ đạo vận động hội viên, đoàn viên từ huyện đến cơ sở, thực hiện 
công tác phòng, chống dịch bệnh, gia súc, gia cầm trong gia đình và cộng đồng.

13. UBND các xã, thị trấn hịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác 
tổ chức thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý; giám sát dịch bệnh đến 
tận thôn, xóm, khu phố, hộ chăn nuôi, tiếp nhận và báo cáo thông tin về dịch bệnh 
động vật. Phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để 
dịch lây lan; hống kê đàn vật nuôi và đối tượng trong diện tiêm phòng của địa 
phương chính xác áo cáo định kỳ và đột xuất tình hình dịch bệnh động vật, công 
tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn ăng cường tiếp sóng, đưa tin 
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh ệ ống ị ấn


