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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo  

phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

TỈNH NINH THUẬN 

 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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 Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh động vật các cấp;  

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động 

vật trên cạn;  

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BNNTNT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn;  

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BNNTNT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn;  

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh 

Ninh Thuận;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 128/TTr-SNNPTNT ngày 25/5/2022, văn bản số 2010/SNNPTNT-CNTY 

ngày 13/6/2022, văn bản số 2159/SNNPTNT-CNTY  ngày 24/6/2022 và ý kiến 

trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1956/TTr-SNV ngày 01/7/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận; gồm 04 Chương, 13 Điều. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các 

ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ 

đạo theo Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo); 

- CT, các PCT. UBND tỉnh;   

- VPUB: LĐ, TCDNC, VXNV, KTTH; 

- Lưu VT.     HC 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Huyền 

 



UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 
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QUY CHẾ 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BCĐ ngày        /7/2022 

của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận) 

 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ 

làm việc và mối quan hệ công tác, chế độ họp, cung cấp thông tin, báo cáo và kinh 

phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận 

(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, 

các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động 

1. Ban Chỉ đạo tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh 

đạo, cá nhân phụ trách về những hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.  

2. Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo quản lý, điều hành triển khai 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. 

3. Ban Chỉ đạo tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

phòng chống dịch. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH 

 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh và Thường trực Ban 

Chỉ đạo tỉnh 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 

2 Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
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về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 

a) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh điều hành công việc của Ban Chỉ đạo tỉnh, 

tham mưu tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh xử 

lý, giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. 

b) Tổng hợp, rà soát, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh liên quan đến quản lý, 

điều hành thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; tổng hợp các kiến 

nghị, đề xuất của các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan. 

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

d) Đầu mối tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc phối hợp giữa các Sở, ban, 

ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ, kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên địa bàn tỉnh. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh 

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh được giao tại Điều 2 Quyết định số 511/QĐ- 

UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh  

a) Phụ trách chung về các hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh theo hướng dẫn của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy 

định khác của ngành liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. 

b) Chủ trì, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh để triển khai thực hiện 

nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. 

c) Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

d) Chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 

điều phối, phối hợp công tác giữa các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, cơ quan thường 

trực của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

đ) Chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố, các cơ quan trung ương, đơn vị đóng trên địa bàn, các 

doanh nghiệp nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật.  

e) Ký hoặc phân công Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ký các 

văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

g) Ủy quyền Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh xử lý các công 

việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật; ủy quyền Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì tổ 

chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất. 



3 

 

h) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh; 

đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh 

1. Nhiệm vụ chung 

Tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, thực hiện theo hướng dẫn 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

các quy định khác của ngành liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên địa bàn tỉnh. 

 2. Nhiệm vụ cụ thể 

a) Phó Trưởng ban Thường trực: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh khi 

được Trưởng ban ủy quyền.  

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh về 

công tác phòng chống dịch bệnh động vật đến các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan. 

- Có trách nhiệm chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong việc 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Khi 

phát sinh những vấn đề lớn, vượt quá thẩm quyền phải báo cáo kịp thời Trưởng Ban 

Chỉ đạo tỉnh để xem xét, giải quyết. 

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh khi được Trưởng 

Ban Chỉ đạo tỉnh ủy quyền.  

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổng hợp, rà soát, tham mưu báo cáo 

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; 

tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên 

quan. 

- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, 

kiểm tra đôn đốc, giấy mời thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đã 

được ủy quyền hoặc lĩnh vực, nhiệm vụ đã được phân công. 

b) Phó Trưởng ban: Đại diện lãnh đạo Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo tỉnh) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm 

vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh 

từ động vật lây sang người; phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

- Chỉ đạo lực lượng trong ngành tích cực kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm, không sử dụng thực phẩm nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh 

dịch vào sử dụng làm thực phẩm cho người. Phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp 
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vi phạm.  

Điều 6. Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh 

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về những nội dung, công 

việc được phân công; trực tiếp chỉ đạo, điều hành kiểm tra, đôn đốc các hoạt động 

liên quan đến phòng, chống dịch bệnh động vật theo lĩnh vực ngành phụ trách. 

2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của của Ban Chỉ đạo tỉnh, tham mưu, đóng 

góp ý kiến, thảo luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật. 

3. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh 

theo nhiệm vụ được phân công, khi phát sinh vấn đề lớn, vượt quá thẩm quyển phải 

báo cáo kịp thời Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để xem xét giải quyết. 

4. Ký các văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của Ban Chỉ 

đạo tỉnh thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của đơn vị mình. 

Điều 7. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo tỉnh, tham mưu giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo tỉnh và Trưởng Ban Chỉ 

đạo tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.  

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai, thực hiện nhiệm vụ 

của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

 

Chương III 

NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, BÁO CÁO VÀ KINH PHÍ 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH 

 

Điều 8. Nguyên tắc phối hợp 

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm phối hợp trong việc theo dõi, 

chỉ đạo triển khai, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ và kế 

hoạch triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa 

bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công. 

Điều 9. Chế độ làm việc 

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách 

nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và kịp thời báo cáo, chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về các nhiệm vụ được phân 

công theo quy định tại Quy chế này; được sử dụng bộ máy giúp việc của các cơ 

quan để tham mưu triển khai nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công 

theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 10. Chế độ họp, kiểm tra, giám sát 

Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 
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tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức các cuộc họp, đồng thời tham mưu 

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định. 

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, báo cáo được cơ quan 

Thuờng trực Ban Chỉ đạo tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kịp 

thời qua đường văn bản liên thông cho các thành viên biết để thực hiện.        

2. Báo cáo về tình hình dịch bệnh thực hiện theo Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

cho cơ quan Thuờng trực Ban Chỉ đạo tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y); báo cáo đột xuất qua số điện thoại 

đường dây nóng số 0259.3504660. 

3. Cơ quan Thuờng trực Ban Chỉ đạo tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) chịu trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ 

đạo tỉnh và cấp trên theo quy định.  

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh 

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 3 

Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chịu trách 

nhiệm thi hành Quy chế này. 

2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc thực hiện Quy chế này. 

3. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, trên cơ sở đề xuất của các thành 

viên Ban Chỉ đạo tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo Trưởng Ban 

Chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định./. 


		2022-07-04T21:23:42+0700


		2022-07-05T07:51:48+0700


		2022-07-05T07:52:34+0700


		2022-07-05T07:52:53+0700


		2022-07-05T07:54:26+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-07-05T07:55:32+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-07-05T07:55:58+0700




