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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH AN GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 
Số:  467/QĐ-UBND  An Giang, ngày  08  tháng 3 năm 2019 

                                                            

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc thực hiện công tác  

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh An Giang 
______________________ 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi 

tiết một số Điều của Luật thú y; 
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 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 tháng 02 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 54/TTr-SNN&PTNT ngày 05/3/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện công tác phòng, 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các 
thành viên có tên sau: 

I. Thành phần Ban Chỉ đạo: 
a. Trưởng Ban Chỉ đạo:  
Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
b. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: 
1. Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Nguyễn Sĩ Lâm - Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 
2. Phó Trưởng Ban: Bà Võ Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 
 
c. Thành viên, gồm các Lãnh đạo các sở, ngành như sau: 
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1. Ông Trần Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
2. Ông Phan Lợi - Phó Giám đốc Sở Công Thương; 
3. Ông Đinh Minh Hoàng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
4. Ông Phan Vân Điền Phương - Phó Giám đốc Sở Y tế; 
5. Ông Đỗ Văn Thơm - Phó Giám đốc Sở  Giao thông vận tải; 
6. Ông Võ Hùng Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 
7. Ông Nguyễn Điền Tân - Phó Giám đốc Sở Tài chính; 
8. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
9. Ông Lê Văn Tiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh; 
10. Ông Bùi Văn Hồng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh; 
11. Ông Đoàn Văn Nhạn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  
12. Mời ông Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang; 
13. Mời bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh; 
14. Mời ông Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 
15. Bà Trần Thị Bích Vân - Tổng Biên tập Báo An Giang; 
16. Ông Phạm Trung Lương - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình 

An Giang. 
II. Thành phần Tổ giúp việc: 
1. Ông Trần Tiến Hiệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tổ 

trưởng; 
2. Ông Ôn Hòa Thịnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - 

Tổ phó; 
3. Ông Nguyễn Hoàng Vân - Chi cục Quản lý thị trường - Tổ phó; 
4. Ông Phạm Thanh Tâm - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng - Thành viên; 
5. Ông Trần Hiến Phương - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - 

Thành viên; 
6. Ông Lê Văn Xác - Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải - 

Thành viên; 
7. Ông Hà Minh Dởn - Phó Trưởng phòng Kinh tế Ngành - Văn phòng 

UBND tỉnh - Thành viên; 
8. Ông Nguyễn Huỳnh Kháng - Phó Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y - Thành viên; 
9. Bà Đỗ Thị Mỹ Dung - Kế toán trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - 

Thành viên; 
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10. Bà Hồ Thị Kim Anh - Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính 
- Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo. 
1. Nhiệm vụ: 
a) Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những chủ 

trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước về công tác phòng 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh. 

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa 
các sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc 
xử lý những vấn đề phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Trường hợp dịch 
bệnh có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm 
trên diện rộng, kịp thời đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý. 

c) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc 
thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 

d) Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh. 
đ) Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh do đồng chí Trưởng ban phân công.  
2. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo: 
a) Xây dựng và chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 
b) Đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và đại 

diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm 
việc của Ban Chỉ đạo. 

c) Yêu cầu các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà 
nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực 
hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.  

3. Cơ quan thường trực và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ 
Giúp việc: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban 
Chỉ đạo, có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo theo 
quy định. 

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc do ngân sách nhà 
nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí thường xuyên của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo). Kinh phí này được dự 
toán theo hàng năm và chỉ được phép chi khi có ý kiến của UBND tỉnh. 

4. Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm 
nhiệm. Trưởng ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng 
ban được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, TP; 
- Các thành viên có tên tại Điều 1; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Lưu: P.KTN, P.HCTC. 
 

   KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 
 

Trần Anh Thư 
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