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QUYẾT ĐỊNH
Củng cố kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh
an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thú y số 59/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;
Căn cứ Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về
việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Tam Kỳ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Củng cố Đội kiểm tra liên ngành kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh
an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Đội
Kiểm tra liên ngành), gồm các ông, bà có tên sau:

phố

1. Ông Nguyễn Ba: Trưởng phòng Kinh tế

- Đội trưởng

2. Ông Trần Anh Quân: PGĐ Trung tâm KTNN

- Đội phó

3. Ông Nguyễn Thanh Tâm: Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động thành
- Đội phó
4. Ông Trần Văn Tuệ: Trưởng khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế
- Thành viên
5. Ông Nguyễn Vũ Bình: Công an Kinh tế thành phố

- Thành viên

6. Ông Phan Bi: Công chức Phòng Kinh tế thành phố

- Thành viên

7. Ông Trần Văn Tỵ: Công chức Phòng Kinh tế thành phố - Thành viên
8. Ông Nguyễn Bình: Viên chức Trung tâm KTNN

- Thành viên

9. Bà Phạm Thị Thanh Mai: Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND
- Thành viên
10. Mời 01 đồng chí KSV Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố Tam Kỳ
tham gia thành viên.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường cử cán bộ của địa phương cùng
tham gia với Đội kiểm tra liên ngành khi thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
Điều 2. Đội kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ:
- Phối hợp với các ngành liên quan giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh động vật (bao gồm động vật trên cạn và động vật dưới nước) của thành phố
tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh theo quy
định, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn thành phố;
- Triển khai đồng loạt ra quân kiểm tra tất cả các hoạt động vận chuyển,
mua bán, giết mổ, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thành
phố; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng các quy định hiện hành
của Nhà nước về thú y;
- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra bảo đảm vệ sinh thú y, vệ
sinh an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm có nguồn gốc động vật) ở
những nơi có hoạt động buôn bán như: Chợ, quán ăn, nhà hàng,… các cơ sở
kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ;
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh giết mổ, mua bán,
vận chuyển, chăn nuôi động vật, sản phẩm từ động vật trên địa bàn thành phố,
đặc biệt là các vùng giáp ranh giao lưu hàng hóa giữa thành phố Tam Kỳ với các
huyện Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, nơi đông dân cư theo quy định của
Luật Thú y và các văn bản pháp luật có liên quan về phòng, chống dịch bệnh
động vật.
- Kinh phí thực hiện: Trong nguồn sự nghiệp kinh tế đã được phân bổ cho
phòng Kinh tế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Tam Kỳ, Trưởng
phòng Kinh tế, Trưởng phòng TC-KH, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông
nghiệp, Trưởng Công an thành phố, Đội Trưởng Đội QLTT số 1, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường và các ông, bà có
tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này thay thế Quyết định số: 1744/QĐ-UBND ngày 30/3/2020
của UBND thành phố Tam Kỳ về việc củng cố Đội kiểm tra liên ngành kiểm
soát dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật và có hiệu
lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở NN-PTNT, BCĐ PCD (B/c);
- Chi cục CN-TY tỉnh;
- Chi cục Thuỷ sản tỉnh;
- CT, PCT UBND thành phố;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT, KT, (Bi).
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