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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC KẠN
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về
việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;
Căn cứ Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/2019 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận
chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;
Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND Bắc
Kạn về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 356 /QĐ-UBND ngày
08/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch ngăn chặn, khống
chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Xét đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn
tại Tờ trình số 95 /TT-CNTY ngày 11/3/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.
(Có danh sách chi tiết kèm theo)
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi
- Nhiệm vụ:
+ Tổ phản ứng nhanh phòng, chống bệnh DTLCP có nhiệm vụ trực 24/24h
kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2019 để tiếp nhận thông tin từ các địa phương trong
tỉnh về công tác phòng, chống bệnh DTLCP; tham mưu báo cáo và xử lý kịp thời
các ổ dịch mới phát sinh về BCĐ phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh.
+ Khi phát hiện vi rút hoặc nghi nhiễm vi rút Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn
lợn, sản phẩm từ lợn, cử cán bộ đến địa phương có dịch để phổi hợp, hỗ trợ các

ban, ngành của địa phương tổ chức triển khai phòng, chống dịch theo nội dung
Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 và Quyết định số 356/QĐUBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
- Quyền lợi: Tổ phản ứng nhanh phòng, chống bệnh DTLCP được hưởng
các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và tự giải thể sau khi hoàn thành
nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Các ông, bà: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng
phòng Kế hoạch-Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc
Kạn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử :
- Như Điều 3 (T/h);
- Cục Thú y;
- UBND tỉnh Bắc Kạn; (B/c)
- Chi cục Thú y vùng 2;
- GĐ, các PGĐ Sở ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm DVNN các huyện, thành phố;
Gửi bản giấy:
- Như Điều 3 (T/h);
- Lưu: VT, Chi cục CN&TY.
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Tổ phản ứng nhanh phòng, chống bệnh DTLCP năm 2019
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