
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Yên, ngày        tháng  4  năm 2021  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống đói, rét, 

 dịch bệnh trên cây trồng và động vật huyện Bảo Yên 

    

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 

 

 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 Phủ và Luật Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi;  

Căn cứ Quyết định 528/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc sắp xếp các thôn từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới 

thuộc huyện Bảo Yên; 

 Căn cứ Thông báo số 42-TB/HU ngày 09/9/2020 của Huyện ủy Bảo Yên về 

việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

 Căn cứ Văn bản số 1395/UBND-NLN ngày 9/4/2021 về việc khẩn trương 

thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây 

trồng và động vật huyện Bảo Yên, gồm các ông (bà) có tên và chức danh sau: 

1. Ông: Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban; 

2. Ông: Hà Văn Quang - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT- Phó trưởng 

ban thường trực; 

3. Bà Nguyễn Thị Thùy - Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp - Phó 

trưởng ban; 

* Các thành viên 

4. Trưởng Công an huyện;  

5. Trưởng Phòng Tài chính – KH huyện;  

6. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao – truyền thông huyện;  
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7. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

8. Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện; 

9. Trưởng Phòng Văn hóa – TT huyện;  

10.  Trưởng Phòng Tài nguyên và MT huyện;  

11.  Trưởng Phòng Dân tộc huyện; 

12.  Đội trưởng Đội Quản lý TT số 4;  

13.  Trưởng Phòng Kinh tế và HT huyện;  

14.  Trưởng Phòng Giáo dục và ĐT huyện;  

15.  Trưởng Phòng Lao động TBXH huyện; 

16.  Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện; 

17.  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

* Mời tham gia BCĐ phòng chống đói, rét, dịch bệnh cây trồng và động 

vật huyện 

18.  Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; 

19.  Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; 

20.  Bí thư Huyện đoàn; 

21.  Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

22.  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo huyện có nhiệm vụ chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, 

địa phương phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, 

rét, dịch bệnh cây trồng và động vật trên địa bàn toàn huyện. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo huyện do trưởng ban phân công. 

* Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và các thành viên làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm; Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND huyện, các Phó Trưởng ban 

sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị nơi công tác. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nông 

nghiệp & PTNT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 

tên và chức danh tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2817/QĐ-

UBND ngày 22/10/2020 của UBND huyện Bảo Yên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT. Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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