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UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE
Can cir Chi thj s 04/CT-Yfg ngày 20/02/2019 cüa Thu ttthng Chinh Phu v
vic triên khai các bin pháp cap bach không chê bnh Dch tà 1cm Châu phi;
Can cü cong din s 04/CD-UBND ngày 22/02/2019 cüa UBND tinh
Quâng Ninh ye triên khai dông b các giâi pháp cap bach phông chông bnh
Djch tà 1cm Châu phi;
Xét d nghj cüa Trumng phông Nông nghip&PTNT huyn tti T?m trInh
so 06/TTr-NN&PTNT ngày 25/3/2019,
QUYET D!NH:
Diêu 1. Thành 1p T kim tra lien ngành cong tác phông, chng bnh Djch
tá lqn Châu phi trên dja bàn huyn, gôm các co quan, don vj nhu sau:
1.Ong Triu Dirc Phuçmng - Tnrâng phông Nông nghip &PTNT: To truOng;
2. Ba Pham Thj ChInh - Giám dc Trung tam djch vi k thut Nông
nghip: To phó;
3. Ong Dinh Van Hài — Phó Giám dc Trung tam djch vii k' thut Nông
nghip: To phó;
4. Ong Ngô Van Vinh — Tru&ng phOng y t huyn: T viên;
5. Ong Dizong Van La — Can b phông Tài nguyen và môi trumg: T viên;
6. Ong Hoàng Hiu Thç - Can b phông Kinh t - Ha ttng: To viên;
7. Ong Ma Van Khiêm — Can b Trung tam djch vi,i k thut NOng
nghip: To viên;
8. Ong Phtm Ba Dti - Chuyên viên Phông NN&PTNT: T viên;
9. Ong Ngô Tiên Lan - Di Quàn 1 thj trixè'ng s 8: To viên;
10. Ong Nguyn Tutn Anh — Can b cong an huyn: T viên;
11. Chü tjch UBND các xä, Thl tthn: T viën.
Diu 2. Trách nhiêm cüa T kim tra:
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- T kim tra có trách nhim quán trit, phân cong nhim vi các thành viên
trong doàn, xay dirng ljch kiêm tra ciii the. Kinh phi chi trà luang và các khoàn
phi cap trong thii gian di cong tác do các dan vj có thành viên tham gia chi trâ.
- T chüc kim tra các co sO, ho chän nuôi, kinh doanh thüc an chän nuôi,
ca sô giêt mô trên dja bàn huyn.
- T.p trung ngän chn, kjp thai phát hin và xü 1 nghiêm các tri.thng
hçp vn chuyên trái phép 1cm, san phâm cüa 1çn vào dja bàn huyn. Day
minh thu thtp thông tin, näm tInh hInh dja bàn, tang ci.thng phôi hgp tuân
tra, kiêrn soát giüa các lirc lucing ti các chçi trên dja bàn, các tuyên, dja bàn
tr9ng diem dithng b, kjp thi bat giQ, xü 1 nghiêrn các hành vi buôn 1u,
vn chuyên trái phép ign, san phâm cüa ign. Thrc hin nghiêrn chi dto cüa
UBND tinh tti VAn bàn so 6962/UBND-TM1 ngày 21/9/2018 ye tAng cithng
các bin pháp ngAn chn vOi khà näng xâm nhiêm bnh Djch tà 1cm Châu Phi
vào dja bàn tinh Quâng Ninh.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc tr ngày k, ban hành. Quyt djnh nay
thay the Quyêt djnh sO 527/QD-UBND k ngày 15/3/2019. To tir giâi the sau
khi có thông báo cüa UBNID tinh cong bô hêt bnh Djch tâ 1cm Châu phi trên dja
bàn tinh.
Diu 4. Các ông (bà) Chánh VAn phông HDNID&UBND huyn, Trithng
phông Nông nghip và PTNT, Giám dôc Trung tAm djch vçt k thutt Nông
nghip, Tnring phông Kinh tê -, HT, Trithng phOng Tài nguyen và môi truè'ng
Trrning phông Y tê, dôi QLTT so 8, Cong an huyn, Chü tjch UBNDc xã, Thj
trân và các ông bà có ten ti Diêu 1 cAn cü Quyêt djnh thi hành./
TM. UY BAN NHAN DAN
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No'i i,Izân:
- CT, các PCT UBND huyn (CIdto);
- Nhu Diéu 4 (T/hiên);
- Lu'u: VT
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