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    Hậu Lộc, ngày        tháng 8  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCĐ tiêm phòng, 

 phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, động vật thuỷ sản  

và kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn huyện  

 

 Thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo tiêm phòng, phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn, động vật thuỷ sản và kiểm soát giết mổ động vật trên địa 

bàn huyện. Trưởng Ban chỉ đạo tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn, động vật thuỷ sản và kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn huyện 

Hậu Lộc (gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện), thông báo phân công nhiệm vụ và địa 

bàn chỉ đạo của các thành viên trong Ban chỉ đạo huyện cụ thể như sau: 

 1. Ông Trịnh Cao Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban:  

  Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban chỉ đạo, 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ; 

 Chủ trì các cuộc họp của BCĐ, quyết định nội dung chương trình, kế 

hoạch của BCĐ trong công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn, động vật thuỷ sản và kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn huyện.  

2. Ông Nguyễn Văn Toản- Phó trưởng phòng NN&PTNT - Phó 

trưởng ban Thường trực: có trách nhiệm giúp Trưởng ban về các hoạt động 

của Ban trong chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn, động vật thuỷ sản và kiểm soát giết mổ động vật; điều hành, 

giải quyết công việc của Ban chỉ đạo khi được ủy quyền, xây dựng kế hoạch về 

kinh phí, nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác tiêm phòng, phòng, 

chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát 

giết mổ tại các xã: Hải Lộc, Hưng Lộc, Hòa Lộc, Ngư Lộc và Đa Lộc. 

 3. Bà Mai Thị Hằng – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện - Phó ban: có trách nhiệm giúp Trưởng ban trong việc báo 

cáo với các cấp có thẩm quyền về tiến độ tiêm phòng, tình hình dịch bệnh động 

vật trên cạn, động vật thuỷ sản và kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn toàn 

huyện. Chịu trách nhiệm về công tác khuyến cáo, tập huấn, kiểm tra, giám sát 

tiêm phòng, dịch bệnh, thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát giết mổ, 

kiểm tra vệ sinh thú y các trang trại chăn nuôi, hộ buôn bán, giết mổ gia súc, gia 

cầm và sản phẩm động vật; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm 

phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ tại các xã: Thị 

Trấn, Triệu Lộc, Đồng Lộc, Tiến Lộc, Thuần Lộc, Xuân Lộc, Phú Lộc, Liên 

Lộc, Hoa Lộc và Phong Lộc. 
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4. Ông Đặng Đình Tại- TrưởngCông an huyện - Thành viên: Tham 

mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng phối hợp với các 

lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát động vật, đoàn liên ngành của huyện, 

đồng thời tăng cường kiểm tra môi trường các khu trang trại chăn nuôi, khu nuôi 

trồng thủy sản, khu vực tiêu hủy gia súc, gia cầm. Chịu trách nhiệm điều tra, 

giám sát tổ chức, cá nhân làm phát tán nguồn bệnh lây lan dịch bệnh, ô nhiễm 

môi trường, xử lý kịp thời trường hợp tổ chức, cá nhân quấy rối hoặc cản trở 

việc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật bắt buộc theo quy định của pháp luật 

trên địa bàn toàn huyện. 

5. Ông Trương Văn Thuấn- Trưởng ban Dân vận – Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc huyện - Thành viên: có trách nhiệm giúp Trưởng ban về 

công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về 

công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ trên 

địa bàn huyện; kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh 

động vật và kiểm soát giết mổ tại xã: Thành Lộc. 

6. Bà Nguyễn Thị Liên- Chánh văn phòng HĐND &UBND - Thành 

viên: chịu trách nhiệm phối hợp với ngành chức năng trong công tác tổ chức hội 

nghị, giao ban của BCĐ; Tham mưu cho Ban chỉ đạo trong tổng hợp, báo cáo 

kết quả tiêm phòng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cho các ngành, các 

cấp theo quy định, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế trong trường hợp phát 

sinh dịch cúm gia cầm H5N1, bệnh dại, bệnh liên cầu lợn và các dịch nguy hiểm 

khác từ động vật lây sang người, vệ sinh môi trường trong vùng có dịch trên địa 

bàn huyện, kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động 

vật và kiểm soát giết mổ tại xã Quang Lộc.  

7. Ông Lê Ngọc Hưng - Trưởng phòng TC-KH - Thành viên: có  trách 

nhiệm giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách đáp ứng nhu cầu 

kinh phí cho công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, 

động vật thuỷ sản và kiểm soát giết mổ, hướng dẫn thanh quyết toán theo quy 

định, kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật 

và kiểm soát giết mổ tại xã Minh Lộc. 

8. Ông Lê Trọng Thắng- Phó trưởng phòng Tài nguyên & Môi 

trường - Thành viên: có  trách nhiệm giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch về 

đảm bảo vệ sinh môi trường đối với cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn, động vật 

thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống và hướng dẫn 

quy trình xử lý môi trường tại các ổ dịch, hố chôn lấp động vật đảm bảo vệ sinh 

môi trường theo quy định. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm 

phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ tại xã Tuy Lộc.  

9. Bà Hoàng Thị Thương - Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện- Thành 

viên: giúp Trưởng ban về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Hội viên 

thực hiện tốt các quy định về công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh 

cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác 

tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ tại xã Lộc 

Sơn. 



 

10. Ông Ngọ Văn Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành 

viên: giúp Trưởng ban về công tác tuyên truyền, vận động hội Hội viên hội nông 

dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật về công tác tiêm phòng, 

phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện; thực hiện kiểm tra, 

đôn đốc công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát 

giết mổ tại xã Đại Lộc. 

11. Ông Nguyễn Ngọc Thành - Bí thư Huyện đoàn - Thành viên: giúp 

Trưởng ban về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Đoàn viên thanh niên 

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác tiêm phòng và phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo trong 

việc thành lập các đội xung kích, tình nguyện chống dịch trên địa bàn huyện; 

kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh 

động vật và kiểm soát giết mổ tại xã Mỹ Lộc. 

12. Ông Nguyễn Nhật Vũ - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Thành 

viên: tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện trong việc lưu thông, vận chuyển, kinh 

doanh động vật, sản phẩm động vật; chỉ đạo các Ban quản lý chợ trên địa bàn 

huyện thực hiện nghiêm quy trình giám sát nguồn gốc động vật và sản phẩm 

động vật đưa vào lưu thông trong các chợ. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình 

hình, diễn biến thị trường đối với các sản phẩm động vật để có giải pháp bảo 

đảm lưu thông, tránh gây bất ổn về thị trường trong huyện; thực hiện kiểm tra, 

đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động 

vật và kiểm soát giết mổ tại xã Cầu Lộc. 

13. Ông Nguyễn Thanh Chương - Giám đốc Trung tâm Văn hoá, 

thông tin, thể thao và du lịch huyện - Thành viên: giúp Trưởng Ban trong 

công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương, 

của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch bệnh động vật, thông báo tiến độ tiêm 

phòng và tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn huyện. Thường 

xuyên xây dựng, tin, bài biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và phê bình 

những tập thể, cá nhân làm chưa tốt trên hệ thống truyền thanh huyện hàng 

ngày, hàng tuần.  

14. Ông Hoàng Bình Yên - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Thành 

viên: phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng kế hoạch phòng, 

chống dịch khi xảy ra bệnh cúm gia cầm H5N1, bệnh dại, bệnh liên cầu lợn và 

các dịch nguy hiểm khác từ động vật lây sang người; chỉ đạo công tác vệ sinh 

môi trường những vùng có dịch trên địa bàn huyện. 

15. Ông Lê Văn Nghị - Phó Đội trưởng đội QLTT số 3 - Thành viên: 

chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng thực hiện việc kiểm soát thị trường, 

thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh vác xin, thuốc thú y, thú y thủy 

sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, các chế phẩm sinh học dùng trong chăn 

nuôi và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn toàn huyện.  

16. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn- Thành viên: Chịu trách nhiệm 

toàn diện trước trưởng Ban chỉ đạo huyện trong công tác tiêm phòng, phòng 
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chống dịch bệnh động vật trên cạn, động vật thuỷ sản và kiểm soát giết mổ tại 

đơn vị mình phụ trách. 

* Về chế độ thông tin, báo cáo: các thành viên Ban chỉ đạo duy trì chế độ 

thông tin báo cáo tiến độ tiêm phòng tại 2 đợt tiêm phòng chính vào thứ 3 và thứ 

5 hàng tuần. Thực hiện báo cáo đột xuất và hàng ngày khi có dịch xảy ra trên 

đàn vật nuôi ở các đơn vị do mình phụ trách về Thường trực Ban chỉ đạo huyện 

(qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện) theo địa chỉ Email: 

trungtamdichvunongnghiephauloc@gmail.com. Đơn vị nào xảy ra dịch mà đồng 

chí phụ trách tại đơn vị đó không nắm bắt được thì đồng chí đó phải chịu trách 

nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo huyện.  

Ban chỉ đạo tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, động 

vật thuỷ sản và kiểm soát giết mổ động vật của huyện yêu cầu các thành viên 

nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các địa bàn 

được phân công, đảm bảo công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh và kiểm 

soát giết mổ trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao nhất./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo PCD tỉnh (để b/c);  

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn ; 

- Lưu: VT, NN. 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trịnh Cao Sơn   
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