
CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 28/Ngày 04-10-2022 32

�� ��N N�ÂN DÂN 
��N� N�� ��N� 

��N� ��� �� ��� ��� N���� ���� N�� 
��c ��p - �� �� - ��nh ph�c  

 
���           �Q�-UBND 

 
Nam ��nh, ngày      tháng 9 n�m 2022 

 

����� ��N� 
V� vi�c ban hành q�� ��nh ch�c n�ng� nhi�m v�, quy�n h�n và c� c�u t� ch�c 

c�a Tr�m Ch�n ��án, xét nghi�m và �i�u tr� b�nh ��ng v�t thu�c Chi c�c 
�h�n n�ôi và �h� �, S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn t�nh Nam ��nh  

��� ���� �� ��N N�ÂN DÂN ��N� N�� ��N� 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/6/201�; Lu�t s�a ��i, 
b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a 
ph��ng ngày 22/11/2019;  

C�n c� Ngh� ��nh s� 120/2020/N�-CP ngày 07/10/2020 c�a Chính ph� quy 
��nh v� thành l�p, t� ch�c l�i, gi�i th� ��n v� s� nghi�p công l�p;  

C�n c� Quy�t ��nh s� 2��/��-TTg  ngày 22/02/2017 c�a Th� t��ng Chính ph� 
ban hành danh m�c d�ch v� s� nghi�p công s� d�ng ng�n sách nhà n��c trong l�nh v�c 
s� nghi�p kinh t� và s� nghi�p khác c�a B� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 2463/��-UBND ngày 05/11/2019 c�a UBND t�nh Nam 
��nh ban hành danh m�c d�ch v� s� nghi�p công s� d�ng ng�n sách nhà n��c 
thu�c l�nh v�c nông nghi�p và phát tri�n nông thôn t�nh Nam ��nh; 

C�n c� Quy�t ��nh s� ��6/��-UBND ngày 09/3/2016 c�a UBND t�nh Nam 
��nh quy ��nh v� ch�c n�ng, nhi�m v�, quy�n h�n và c� c�u t� ch�c c�a Chi c�c 
Ch�n nuôi và Thú y; Quy�t ��nh s� 1995/Q�-UBND ngày 16/9/2021 c�a UBND 
t�nh Nam ��nh v� vi�c s�a ��i, b� sung �i�u 3 c�a Quy ��nh ch�c n�ng, nhi�m v�, 
quy�n h�n và c� c�u t� ch�c c�a Chi c�c Ch�n nuôi và Thú y, ban hành kèm theo 
Quy�t ��nh s� 486/Q�-UBND ngày 09/3/2016 c�a UBND t�nh Nam ��nh; 

Theo �� ngh� c�a �iám ��c S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn t�i T� 
trình s� 1990/TTr-SNN ngày 22/8/2022 và c�a �iám ��c S� N�i v� t�i Báo cáo s� 
1689/BC-SNV ngày 18/8/2022, v� vi�c t� ch�c l�i Tr�m Ch�n �oán, xét nghi�m và 
�i�u tr� b�nh ��ng v�t, thu�c Chi c�c Ch�n nuôi và Thú y t�nh Nam ��nh. 

����� ��N�� 

�i�u 1. Ban hành kèm theo Quy�t ��nh này Quy ��nh ch�c n�ng� nhi�m v�, 

quy�n h�n và c� c�u t� ch�c c�a Tr�m Ch�n �oán, xét nghi�m và �i�u tr� b�nh 

��ng v�t, thu�c Chi c�c �h�n nuôi và �h� y� �� Nông nghi�p và Phát tri�n nông 

thôn t�nh Nam ��nh. 

�i�u 2. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày ký.  
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���u 3. Chánh ��n ph�ng ��N� t�nh� �iám ��c S� N�i v�� �iám ��c S� 

Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn, Chi c�c tr��ng Chi c�c Ch�n nuôi và Th� y, 

Tr�m tr��ng Tr�m Ch�n �oán, xét nghi�m và �i�u tr� b�nh ��ng v�t; th� tr��ng 

các c� quan� ��n v� có liên quan ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 

�������n: 
- B� N�i v�; 
- B� Nông nghi�p và PTNT; 
- Nh� �i�u 3; 
- Công báo t�nh, C�ng TT�T t�nh; 
- ��u� �P�, VP8.  

CH� T�CH  
 
 
 
 
 
 
 

 Ph������������ 
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�� ��N N�ÂN DÂN 
��N� N�� ��N� 

 

��N� ��� �� ��� ��� N���� ���� N�� 
��c ��p - �� �� - ��nh ph�c  

 

 

��� ��NH 
V� ch�c n�ng, nhi�m v�, quy�n h�n và c� c�u t� ch�c c�a Tr�m Ch�n ��án, 

xét nghi�m và �i�u tr� b�nh ��ng v�t, thu�c Chi c�c �h�n n�ôi và �h� �, 
 S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn t�nh N�m ��nh 
 (Kèm theo Quy�t ��nh s�:         �Q�-UBND ngày     /9/2022  

c�a Ch� t�ch UBND t�nh N�m ��nh) 
 

�i�u 1. V� trí, ch�c n�ng 

Tr�m Ch�n �oán, xét nghi�m và �i�u tr� b�nh ��ng v�t �sau �ây g�i là 

Tr�m) là ��n v� s� nghi�p công l�p tr�c thu�c Chi c�c �h�n nuôi và Thú y; tham 

m�u giúp �hi c�c tr��ng th�c hi�n nhi�m v� ch�n �oán, xét nghi�m và �i�u tr� 

b�nh ��ng v�t (bao g�m c� th�y s�n) và h� tr� công tác qu�n lý nhà n��c v� l�nh 

v�c ch�n nuôi, thú y trên ��a bàn t�nh.  

Tr�m Ch�n �oán, xét nghi�m và �i�u tr� b�nh ��ng v�t ch�u s� ch� ��o, 

qu�n lý tr�c ti�p v� t� ch�c, biên ch�, ho�t ��ng c�a Chi c�c �h�n nuôi và �hú y. 

Tr�m có t� cách pháp nhân, có con d�u, tài kho�n riêng �� ho�t ��ng th�o quy ��nh 

c�a pháp lu�t. 

�i�u 2. Nhi�m v�, quy�n h�n 

1. Xây d�ng k� ho�ch v� v�t t�, hóa ch�t ph�c v� cho công tác ch�n �oán, 

xét nghi�m và �i�u tr� b�nh ��ng v�t. 

2. T� ch�c các ho�t ��ng h� tr� công tác qu�n lý nhà n��c v� l�nh v�c ch�n 

nuôi, thú y trên ��a bàn t�nh. 

3. Ph�i h�p v�i Chi c�c �h�n nuôi và thú y tham m�u, �� xu�t danh m�c 

các d�ch v� s� nghi�p công v� l�nh v�c ch�n nuôi, thú y trên ��a bàn t�nh; 

4. L�p k� ho�ch, t� ch�c th�c hi�n và h��ng d�n vi�c l�y m�u, l�u m�u, tiêu 

h�y m�u thu�c di�n ki�m soát gi�t m� ��ng v�t; l�y m�u giám sát tình hình d�ch t�, 

d�ch b�nh trên ��a bàn t�nh; l�y m�u ki�m tra �i�u ki�n v� sinh thú y, an toàn th�c 

ph�m các c� s� ch�n nuôi, c� s� gi�t m�; l�y m�u th�m tra c� s� an toàn d�ch 

b�nh. 

5. Ch�n �oán các b�nh ph� bi�n do vi rút, vi khu�n, n�m m�c, ký sinh trùng, 

��c ch�t… gây h�i � v�t nuôi. Th� nghi�m kháng sinh �� ��i v�i các vi khu�n gây 

b�nh phân l�p ���c. 
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6. Thu m�u, ti�p nh�n m�u và yêu c�u ch�n �oán, xét nghi�m b�nh ��ng v�t, 

v� sinh thú y lên c� quan Trung ��ng trong tr��ng h�p yêu c�u xét nghi�m v��t 

quá n�ng l�c ch�n �oán, xét nghi�m c�a Tr�m.  

7. �� xu�t, tri�n khai các bi�n pháp phòng tr� b�nh và x� lý � d�ch b�nh 

��ng v�t theo các quy ��nh phòng, ch�ng d�ch hi�n hành. 

�. �ánh giá s� ô nhi�m vi sinh v�t, ��c ch�t, kháng sinh, kim lo�i n�ng … 

trong th�c �n ch�n nuôi, môi tr��ng ch�n nuôi, th�t, s�a t��i, s�n ph�m ��ng v�t 

làm th�c ph�m cho ng��i và �� xu�t bi�n pháp x� lý theo pháp lu�t thú y hi�n 

hành. 

9. �ánh giá ch�t l��ng, thành ph�n thu�c thú y và hi�u giá v�c xin, �� xu�t 

bi�n pháp x� lý theo pháp lu�t thú y hi�n hành. 

10. Th�c hi�n các d�ch v� v� ch�n �oán, xét nghi�m và �i�u tr� b�nh ��ng 

v�t trong l�nh v�c ch�n nuôi thú y. 

��.  �i�u tra, quy ho�ch l�nh v�c ch�n nuôi� �i�u tra l�nh v�c thú y. Th�ng 

kê, thông tin thu�c l�nh v�c ch�n nuôi, thú y. 

12. Kh�o nghi�m, ki�m nghi�m, ki�m ��nh gi�ng v�t nuôi, th�c �n ch�n 

nuôi, môi tr��ng ch�n nuôi. Ch�n �oán thú y� th�m ��nh, �ánh giá an toàn d�ch 

b�nh.  

13. �ánh giá, giám sát ch�t l��ng gi�ng v�t nuôi, th�c �n ch�n nuôi và ch� 

ph�m sinh h�c x� lý c�i t�o môi tr��ng trong ch�n nuôi. 

14. Xây d�ng quy trình, th� t�c có liên quan ��n công tác ch�n �oán, xét 

nghi�m; t�ng h�p, �ng d�ng công ngh� thông tin ph�c v� l�nh v�c công tác 

chuyên môn. 

15. Thông tin tuyên truy�n, b�i d��ng ki�n th�c chuyên môn nghi�p v� ch�n 

�oán, xét nghi�m, phòng ch�ng d�ch b�nh ��ng v�t và ki�m tra v� sinh thú y cho 

nhân viên ch�n nuôi thú y c�p xã và các t� ch�c cá nhân có ho�t ��ng liên quan 

��n ch�n nuôi, thú y. 

16. Qu�n lý, s� d�ng có hi�u qu� các máy móc thi�t b� ph�c v� cho ch�n 

�oán, xét nghi�m; ��m b�o an toàn, phòng ch�ng cháy n�; th�c hi�n ch� �� báo cáo 

theo quy ��nh. 

17. Qu�n lý viên ch�c, ng��i lao ��ng, qu�n lý tài chính, qu�n lý tài s�n công 

theo quy ��nh c�a pháp lu�t và quy ch� chi tiêu n�i b� c�a Chi c�c Ch�n nuôi và 

Thú y. 

18. Th�c hi�n các nhi�m v� khác theo quy ��nh c�a pháp lu�t và c�a Chi c�c 

tr��ng Chi c�c �h�n nuôi và Thú y giao. 



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 28/Ngày 04-10-2022 36

 

�i�u 3� �� ��u t� ch�c và s� l���� ����i làm vi�c 

1. �� c�u t� ch�c c�a Tr�m Ch�n �oán, xét nghi�m và �i�u tr� b�nh ��ng v�t 

g�m: Tr�m tr��ng, không quá 02 Phó tr�m tr��ng, viên ch�c và ng��i lao ��ng 

th�o qu� ��nh c�a pháp lu�t. 

Tr�m tr��ng là ng��i ��ng ��u Tr�m, ch�u trách nhi�m tr��c Chi c�c tr��ng 

và tr��c pháp lu�t v� toàn b� ho�t ��ng c�a Tr�m. 

Phó tr�m tr��ng là ng��i giúp Tr�m tr��ng ph� trách m�t s� l�nh v�c công 

tác, ch�u trách nhi�m tr��c Tr�m tr��ng và tr��c pháp lu�t v� l�nh v�c công tác 

���c phân công. 

2. S� l��ng ng��i làm vi�c c�a Tr�m ���c giao trên c� �� v� tr� vi�c làm, c� 

c�u viên ch�c th�o ch�c �anh ngh� nghi�p, ch�c n�ng, nhi�m v� qu��n h�n, ph�m 

vi ho�t ��ng và kh�i l��ng công vi�c c�a �r�m, n�m trong t�ng �� l��ng ng��i 

làm vi�c c�a �� �ông nghi�p và Phát tri�n nông thôn ���c ���� t�nh giao hàng 

n�m. ��m b�o �� l��ng ng��i làm vi�c t�i thi�u th�o qu� ��nh t�i �gh� ��nh �� 

�����������-�P ngà� ���������� c�a �h�nh ph� qu� ��nh v� thành l�p, t� ch�c 

l�i, gi�i th� ��n v� �� nghi�p công l�p. 

 �i�� 4. ��i ��� ������ ��i ��� ���� ���i và ��� � �� ����� ��i�m 

1. �h� ��o Tr�m Ch�n �oán xét nghi�m và �i�u tr� b�nh ��ng v�t xâ� ��ng 

�� án v� tr� vi�c làm và c� c�u viên ch�c th�o ch�c �anh ngh� nghi�p, tr�nh c�p có 

th�m qu��n phê �u��t và b� tr� �� ��ng viên ch�c, ng��i lao ��ng ph� h�p v� tr� 

vi�c làm và tiêu chu�n ch�c �anh ngh� nghi�p �� ���c phê �u��t. 

2. �h� ��o Tr�m Ch�n �oán xét nghi�m và �i�u tr� b�nh ��ng v�t b�o ��m 

ch�t l��ng ��ch v� �� nghi�p công th�o các tiêu ch�, tiêu chu�n �o c� quan nhà 

n��c có th�m qu��n qu� ��nh� th�c hi�n qu� ��nh công khai, trách nhi�m gi�i tr�nh 

ho�t ��ng c�a ��n v� th�o qu� ��nh c�a pháp lu�t.�. 


