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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch trên đàn trâu, bò  

tại xã Yên Hồ  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 06/01/2020 của UBND huyện về 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020; 

Căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh trên đàn trâu bò tại xã Yên Hồ 

          Xét đề nghị của Trưởng Cơ quan Tổ chức nội vụ; Trưởng phòng Nông 

nghiệp - Phát triển nông thôn, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

     Điều 1. Thành lập các Tổ công tác  phòng, chống dịch trên đàn trâu, bò tại xã Yên 

Hồ, gồm các ông, bà có tên sau: 
 

1. Ông: Nguyễn Tiến Tuấn Phó trưởng phòng NN-PTNT Tổ trưởng 

2. Ông: Hà Quang Thăng PGĐ TTƯDKHKT&BVCTVN Tổ phó 

3. Ông: Lê Triêm Hiền VC TTƯDKHKT&BVCTVN Tổ viên 

4. Ông Trần Hải Chung CV Phòng NN-PTNT Tổ viên 

5. Ông: Bùi Hữu Tuấn VC TTƯDKHKT&BVCTVN Tổ viên 

6. Bà: Lê Thị Hường             VC TTƯDKHKT&BVCTVN Tổ viên 

7. Ông: Đinh Hồng Lam           VC TTƯDKHKT&BVCTVN Tổ viên 

 

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ: 

Tổ chức, phân công thành viên tổ công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh trên đàn trâu bò tại xã Yên Hồ. 

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Yên Hồ tiếp tục rà soát 

tổng đàn gia súc sau tiêm phòng, tiến hành tiêm bổ sung các trường hợp trâu bò, 

bê nghé chưa tiêm phòng để tiêm phòng đầy đủ, đảm bảo; Tổ chức triển khai phun 

tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn xã, đặc biệt là hai thôn 2 thôn Quy Vượng và 

thôn Trung Hậu 2 ngày/lần; Hướng dẫn người chăn nuôi triển khai các biện pháp 

chăn nuôi an toàn, phòng, chống dịch bệnh kịp thời. 



Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Trung tâm Thú y vùng III-

Vinh trong công tác điều tra, mổ khám, xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây 

bệnh. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng cấp ủy- chính quyền huyện; Trưởng các phòng, ngành liên 

quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở NN, Chi cục CN-TY tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng cấp ủy – chính quyền huyện; 

- UBND xã Yên Hồ; 

- Lưu: VT,NN. 
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