
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND            Nghi Xuân, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra lĩnh vực kiểm dịch, 

kinh doanh giết mổ, buôn bán, vận chuyển động vật, 

 sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y; 

Căn cứ Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý giết mổ, vận chuyển 

gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Theo đề nghị của Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra lĩnh vực kiểm dịch, kiểm soát 

giết mổ, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú 

y năm 2021 gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Lê Thanh Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Đức Khánh, Giám đốc Trung tâm ƯDKHKT&BVCT,VN, 

Phó đoàn; 

3. Bà Lê Thị Yến, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Thành viên; 

4. Ông Lê Hữu Phong, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Thành viên; 

5. Ông Lê Văn Mạnh, PGĐ Trung tâm ƯDKHKT&BVCT,VN, Thành viên; 

6. Ông Bùi Đình Hoá, Chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thành Viên; 

7. Ông Nguyễn Lam Hồng, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Đức Phiếu, Viên chức Trung tâm ƯDKHKT&BVCT,VN, 

Thành viên; 
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9. Ông Cao Quang Thông, Viên chức Trung tâm ƯDKHKT&BVCT,VN, 

Thành viên; 

10. Ông Phan Viết Thanh, Cán bộ Trung tâm y tế huyện, Thành viên; 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn cử Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn cùng 

phối hợp với đoàn kiểm tra trong thời gian kiểm tra tại địa phương. 

Điều 2. Nhiệm vụ, nội dung và đối tượng kiểm tra 

1. Nội dung kiểm tra: 

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm dịch, kinh doanh giết 

mổ, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y 

theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 

17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản 

lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Kiểm tra việc thực hiện thu, nộp phí, lệ phí trong công tác Thú y theo 

quy định tại Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính. 

- Công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở giết mổ. 

- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý giết mổ, vận chuyển gia 

súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm tại các xã, thị trấn. 

2. Đối tượng kiểm tra: 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở giết mổ động vật, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật trên địa bàn toàn huyện; 

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ 

sinh thú y; việc thu phí, nộp phí, lệ phí trong công tác thú y. 

3. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra: 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện; 

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra; 

- Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định 

trong kinh doanh giết mổ, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. 

- Tham mưu Lãnh đạo UBND huyện, hội đồng thi đua khen thưởng huyện 

hình thức xử lý kỷ luật đối với các xã, thị trấn buông lỏng quản lý, để xẩy ra vi 

phạm trong lĩnh vực quản lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia 

súc, gia cầm. 
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- Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi là 

cơ quan chuyên môn về thú y, chịu trách nhiệm đề xuất các kế hoạch kiểm tra; 

tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện của Đoàn kiểm tra. 

4. Thời gian thực hiện và kinh phí hoạt động: 

- Thời gian kiểm tra: Thực hiện trong năm 2021. Trên cơ sở nắm bắt tình 

hình thực tế, Đoàn chủ động tổ chức kiểm tra. 

- Kinh phí: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong Đoàn 

được hỗ trợ tiền xăng xe và tiền làm thêm ngoài giờ theo quy định. Đoàn có 

trách nhiệm lập dự trù kinh phí trình Chủ tịch UBND huyện cấp từ nguồn ngân 

sách huyện.  

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các cơ sở giết mổ, kinh 

doanh động vật, sản phẩm động vật và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (để b/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
 

 


		hungnv.nx@hatinh.gov.vn
	2021-01-22T15:44:06+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-01-22T15:48:46+0700


		2021-01-22T15:49:07+0700


		2021-01-22T15:49:21+0700




