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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm huyện Bắc Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm huyện Bắc Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện phân công nhiệm 

vụ và phụ trách các xã, thị trấn cho thành viên Ban Chỉ đạo huyện như sau: 

1. Ông Dương Trần Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban 

Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch, thường 

xuyên báo cáo Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm trên địa bàn huyện. 

2. Ông Vi Đình Thiện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT - Phó 

Trưởng ban Thường trực 

Có nhiệm vụ xây dựng chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây 

dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; là thường trực của Ban Chỉ đạo huyện, 

có trách nhiệm chỉ đạo việc tổng hợp tiến độ và theo dõi diến biến tình hình dịch 

bệnh, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo giải 

quyết.  

3. Ông Dương Hữu Toàn, Phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện - Phó Trưởng ban 

Theo dõi tổng hợp tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm báo cáo 

Trưởng Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch cung ứng đầy đủ chủng loại, số lượng 

vác xin, hóa chất; tham mưu và hưỡng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

4. Ông Hoàng Văn Thủy, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT- 

Thành viên 

Có trách nhiệm phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

tổng hợp tiến độ và theo dõi diến biến tình hình dịch bệnh, báo cáo Trưởng Ban 

Chỉ đạo và lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo giải quyết.  

5. Ông Phạm Bá Hạnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 

Thành viên 

Tham mưu kịp thời các văn bản xử lý các tình huống trong công tác 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Phối hợp cùng Trung tâm Y Tế huyện 
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hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng chống các 

loại bệnh gia súc, gia cầm có nguy cơ lây nhiễm sang  người. 

6. Ông Dương Hữu Phong, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch  - 

Thành viên 

Chủ trì tham mưu giúp UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; hướng dẫn các thủ tục, đề xuất các 

hình thức hỗ trợ khi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc theo Luật Thú Y 

và theo yêu cầu phòng, chống dịch cấp bách có thể phát sinh.  

7. Ông Lộc Quang Cường, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Thành viên      

Phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện hướng dẫn các xã, 

thị trấn xác định địa điểm tiêu hủy, phương pháp tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc 

bệnh và xử lý môi trường đảm bảo hợp vệ sinh.     

8. Bà Nguyễn Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện - Thành viên 

Tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của các loại dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác 

phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền về triệu chứng, cách phát hiện dịch bệnh, 

các biện pháp thực hiện phòng chống, dịch bệnh và cơ chế chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước khi dịch bệnh xảy ra để cán bộ và các tầng lớp nhân dân biết nhằm 

nâng cao nhận thức và ý thức tự giác thực hiện của các tầng lớp nhân dân. 

9. Ông Đỗ Văn Dũng, Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện - Thành viên 

Hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng 

chống các loại bệnh gia súc, gia cầm có nguy cơ lây nhiễm sang người; xây 

dựng kế hoạch, chuẩn bị thuốc, vật tư, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống 

các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm có nguy cơ lây sang người.  

10. Ông Dương Thành Đình, Phó Trưởng Công an huyện - Thành 

viên   

Chỉ đạo lực lượng Công an tham gia các đoàn kiểm tra của huyện; phối 

hợp kiểm tra, giám sát việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản 

phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng 

có dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

11. Ông Nông Minh Hoàng, Quyền Đội Trưởng Đội QLTT số 6 - 

Thành viên 

Phối hợp cùng các ngành chức năng có liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ việc vận chuyển, giết mổ, lưu thông tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật 

trên địa bàn huyện; xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.   

12. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn - Thành viên 

Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn quản 

lý. 
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13. Các ông bà Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ Nữ 

huyện, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện - Thành viên 

Chỉ đạo, xây dựng chương trình tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

(Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm huyện phụ trách địa bàn các xã, thị trấn: Có phụ lục kèm theo) 

 Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ 

đạo chủ động thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Căn cứ tình hình dịch 

bệnh xảy ra trên địa bàn huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ phân công nhiệm vụ đột 

xuất khác cho các thành viên Ban Chỉ đạo theo yêu cầu công tác. Quá trình tổ 

chức thực hiện nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để 

xem xét giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VH, TT - TT huyện 

- Lưu: VT, PNN. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Trần Huy 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG 

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh  

gia súc, gia cầm huyện phụ trách các xã, thị trấn 
(Kèm theo thông báo số      ./TB-BCĐ ngày      /03/2019) 

 

Số 

TT 
Họ và Tên Chức vụ Xã phụ trách 

1 Ông Dương Trần Huy Phó Chủ tịch UBND huyện Phụ trách chung 

2 Ông Vi Đình Thiện Trưởng phòng NN và PTNT Đồng Ý, Vũ Sơn. 

3 Ông Dương Hữu Toàn Trung tâm DVNN huyện TT Bắc Sơn, Long Đống. 

4 Ông Hoàng Văn Thủy PTP NN và PTNT Chiến Thắng, Vũ Lễ. 

5 Bà Nguyễn Thị Lý Giám Đốc TT VH, TT và TT Chiêu Vũ. 

6 Ông Lộc Quang Cường Trưởng phòng TNMT Quỳnh Sơn, Bắc Sơn. 

7 Ông Dương Hữu Phong Trưởng Phòng TC - KH Nhất Tiến, Tân Thành. 

8 Ông Dương Thành Đình Phó Trưởng Công an huyện Tân Tri, Vạn Thủy. 

9 Ông Phạm Bá Hạnh CVP HĐND và UBND huyện Vũ Lăng. 

10 Ông Đỗ Văn Dũng Giám Đốc TT Y tế huyện Nhất Hòa. 

11 Ông Đinh Mã Linh Bí thư Huyện đoàn Tân Lập, Tân Hương. 

12 Bà Lưu Thị Nguyệt Chủ tịch HLH Phụ nữ Hữu Vĩnh. 

13 Ông Dương Đức Cường Chủ tịch Hội Nông dân Hưng Vũ, Trấn Yên. 

 

./. 
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