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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức  

của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tủa Chùa 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật  ảo v  và ki m dịch th c vật ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Th  y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tr ng tr t ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ  ghị định s  34 2016   -C  ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ về  uy định chi ti t m t s  điều và bi n pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ  ghị định s  108 2017   -CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về quản lý phân bón; 

Căn cứ  ghị định s  83 2018   -C  ngày 24 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ về  huy n n ng; 

Căn cứ Th ng tư Liên tịch s  14 2015 TTLT-    T T-  V ngày 25 tháng 3 

năm 2015 của      ng nghi p và  hát tri n n ng th n và      i v  về vi c hư ng 

d n chức năng, nhi m v , quyền hạn và cơ c u tổ chức của cơ quan chuy n m n về 

n ng nghi p và phát tri n n ng th n thu c  y ban nhân dân c p t nh, huy n; 

Căn cứ Th ng tư s  15 2015 TT-    T T ngày 26 tháng 3 năm 2015 của 

     ng nghi p và  hát tri n n ng th n về vi c hư ng d n nhi m của các Chi c c 

và các tổ chức s  nghi p tr c thu c      ng nghi p và  hát tri n n ng th n; 

Căn cứ  uy t định s  04 2010   -U  D ngày 31 tháng 5 năm 2010 của 

 y ban nhân dân t nh  i n  i n ban hành  uy định phân c p quản lý tổ chức b  

máy, bi n ch  cán b , c ng chức, vi n chức  hà nư c tr n địa bàn t nh  i n  i n; 

Theo đề nghị của Trư ng phòng   i v  huy n. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tủa Chùa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-108-2017-nd-cp-quan-ly-nha-nuoc-ve-phan-bon-345537.aspx
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Điều 3. Chánh Văn ph ng   i đ ng nhân  ân và  y  an nhân  ân huyện; 

Trưởng ph ng: N i vụ, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Như Điều 3;      

-  y  an nhân  ân tỉnh Điện Biên; 

- Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; 

- Sở N i vụ tỉnh Điện Biên;  

- Sở Nông nghiệp và  hát triển nông thôn tỉnh 

Điện Biên;   

- Thường trực  uyện ủy; 

- Thường trực   i đ ng nhân  ân  huyện;  

- Lãnh đạo  y  an nhân  ân  huyện;       

- Lưu: VT, NV.                                       
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của  

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tủa Chùa 
( an hành kèm theo  uy t định s   02   2020   -UBND  ngày  22   tháng 7 năm 2020 

của  y ban nhân dân huy n Tủa Chùa) 

 
Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tủa Chùa là đơn vị sự nghiệp 

công lập có thu tự  ảo đảm m t phần kinh phí hoạt đ ng thường xuyên trực 

thu c  y  an nhân  ân huyện Tủa Chùa.  

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con  ấu và tài khoản riêng theo 

quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo quản lý toàn  iện của  y  an 

nhân dân huyện Tủa Chùa, đ ng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng  ẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ của của Sở Nông nghiệp và  hát triển nông thôn và các 

đơn vị quản lý chuyên ngành. 

Điều 2. Chức năng  

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp  y  an nhân  ân cấp huyện triển 

khai thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật thu c lĩnh vực nông nghiệp, cung 

cấp các  ịch vụ sự nghiệp công lập về chăn nuôi, thú y, tr ng trọt,  ảo vệ thực 

vật, thủy sản, triển khai thực hiện các hoạt đ ng khuyến nông, ứng  ụng, chuyển 

giao tiến    khoa học kỹ thuật và  ịch vụ nông nghiệp trên địa  àn huyện; phối 

hợp với  h ng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thực hiện công tác 

chuyên môn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 3. Nhiệm vụ chung 

1. Quản lý, sử  ụng viên chức, lao đ ng, tài sản, ngân sách; thực hiện 

chính sách đối với viên chức và người lao đ ng thu c phạm vi quản lý theo 

đúng quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy 

định của pháp luật. 

2. Thực hiện chế đ   áo cáo định kỳ và đ t xuất theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt đ ng chuyên môn nghiệp vụ  o cơ quan cấp 

trên tổ chức.  



 4 

3. Đề xuất với  y  an nhân  ân cấp huyện  ố trí kinh phí hoạt đ ng từ 

ngu n ngân sách nhà nước cấp và ngu n kinh phí khác hàng năm đảm  ảo mọi 

hoạt đ ng của cơ quan và phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và 

nguyện vọng của người  ân trong phát triển nông nghiệp của địa phương. 

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án,  ự án về tr ng trọt,  ảo vệ 

thực vật, chăn nuôi, thú y, vệ sinh môi trường, khuyến nông, khuyến ngư, 

chuyển giao tiến    kỹ thuật, áp  ụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. 

5. Triển khai các quy trình kỹ thuật về tr ng trọt,  ảo vệ thực vật, chăn 

nuôi, thú y, nuôi tr ng thủy sản. Cảnh  áo, hướng  ẫn các  iện pháp ph ng, 

chống  ịch  ệnh cây tr ng,  ịch  ệnh đ ng vật trên địa  àn. 

6. Thực hiện công tác  ịch vụ khuyến nông, cung ứng và tư vấn sử  ụng các 

loại giống cây tr ng, vật nuôi, vắc xin, thuốc thú y, thuốc  ảo vệ thực vật, phân 

 ón, thức ăn chăn nuôi và các loại vật tư, trang thiết  ị thu c lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp, nuôi tr ng thủy sản và ngành nghề nông thôn phục vụ sản xuất. 

7. Liên kết với các tổ chức kinh tế, các  oanh nghiệp trong công tác đầu 

tư vào sản xuất nông nghiệp, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản cho nông 

 ân. Tổ chức khảo nghiệm, trình  iễn và chuyển giao tiến    kỹ thuật về tr ng 

trọt, chăn nuôi và thủy sản cho nông  ân. 

8.  hối hợp tham gia công tác đào tạo nghề cho lao đ ng nông thôn, tổ chức 

các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật,   i  ưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin 

khoa học, kỹ thuật, thông tin thị trường trong phạm vi chức năng quản lý. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác  o  y  an nhân  ân cấp huyện hoặc cơ 

quan cấp trên giao theo quy định. 

Điều 4. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Lĩnh vực Tr ng trọt và Bảo vệ thực vật 

a) Về công tác tr ng trọt 

Thực hiện các nhiệm vụ tham mưu hướng  ẫn thực hiện kế hoạch sản 

xuất tr ng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; tham gia 

thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch sản xuất. 

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sản xuất, tổ chức tập huấn cho người 

sản xuất.  ướng  ẫn thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây tr ng theo thời vụ sản 

xuất trên địa  àn; hướng  ẫn các tổ chức, cá nhân sử  ụng giống cây tr ng và các 

loại phân  ón đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả, đảm  ảo an toàn thực phẩm và hạn chế 

gây ô nhiễm môi trường; ứng  ụng công nghệ, tiến    khoa học kỹ thuật, khảo 

nghiệm giống cây tr ng và phân  ón mới các loại trên địa  àn huyện. 

 ) Công tác  ảo vệ thực vật 

Thực hiện các nhiệm vụ  o  y nhân  ân huyện giao. 

Điều tra, phát hiện sinh vật gây hại; xác định thời gian phát sinh,  iện 

phân  ố, mức đ  gây hại của sinh vật gây hại tài nguyên thực vật. Thông  áo kịp 
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thời tình hình sinh vật gây hại và theo  õi, hướng  ẫn  iện pháp ph ng, chống 

sinh vật gây hại trên địa  àn huyện. 

Xây  ựng,  uy trì hệ thống giám sát, cảnh  áo sinh vật gây hại,  iện pháp 

ph ng, chống sinh vật gây hại thực vật; xây  ựng cơ sở  ữ liệu về  ảo vệ và 

kiểm  ịch thực vật. 

Tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền về tình hình sinh vật gây hại để đề 

xuất công  ố  ịch và công  ố hết  ịch hại thực vật. Đề xuất các  iện pháp để 

giúp  y  an nhân  ân cấp huyện tổ chức, chỉ đạo ph ng chống  ịch và ngăn 

ngừa  ịch lây lan sang các vùng khác; có kế hoạch ph ng, chống  ịch tái phát; 

đề xuất các  iện pháp khắc phục hậu quả của  ịch gây hại tài nguyên thực vật. 

Điều tra, giám sát, đánh giá sinh vật hại giống cây tr ng nhập khẩu, sinh vật 

có ích nhập n i trên địa  àn. Điều tra sinh vật hại nông lâm sản  ảo quản trong kho. 

 ướng  ẫn chính quyền cơ sở và nông  ân thu gom  ao, gói thuốc  ảo vệ 

thực vật sau sử  ụng để tiêu hủy theo đúng quy định. 

 ướng  ẫn hoạt đ ng của mạng lưới  ảo vệ thực vật cơ sở,   i  ưỡng, 

tập huấn và chuyển giao tiến    kỹ thuật lĩnh vực tr ng trọt -  ảo vệ thực vật 

đến tổ chức, cá nhân trên địa  àn huyện. 

Tiếp nhận, xử lý thông tin và hướng  ẫn các  iện pháp xử lý đối với các 

sinh vật gây hại được chủ thực vật, tổ chức, cá nhân thông  áo. 

Tổ chức các hoạt đ ng  ịch vụ về kỹ thuật tr ng trọt, giống cây tr ng, 

phân  ón, thuốc  ảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật và  y  an nhân  ân  

huyện giao. 

Tổ chức các hoạt đ ng  ịch vụ về tr ng trọt và  ảo vệ thực vật theo quy 

định của pháp luật và  y  an nhân  ân cấp huyện giao. 

c) Công tác phối hợp với ph ng Nông nghiệp và  hát triển nông thôn và 

các cơ quan quản lý nhà nước  

 ướng  ẫn cơ cấu giống, sử  ụng giống cây tr ng; quản lý việc khai thác 

cây đầu   ng, vườn cây đầu   ng; ứng  ụng công nghệ, tiến    khoa học kỹ 

thuật về giống cây tr ng trên địa  àn. 

 ướng  ẫn các tổ chức, cá nhân áp  ụng tiến    khoa học kỹ thuật, thực 

hiện quy trình sản xuất nông ghiệp an toàn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

sản xuất tr ng trọt theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GA ) trên địa  àn. 

Chỉ đạo, hướng  ẫn việc thực hiện các  iện pháp khắc phục thiên tai,  ịch 

 ệnh trong sản xuất. 

Kiểm tra, theo  õi việc chấp hành các quy định của pháp luật về giống cây 

tr ng, phân  ón, thuốc  ảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân. 

Kiểm tra, hướng  ẫn cấp mã số cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

 oanh giống cây tr ng nông nghiệp; hướng  ẫn các tổ chức, cá nhân tham gia 

sản xuất giống nông h  trên địa  àn. 



 6 

Quản lý, giám sát các lô vật thể thu c  iện kiểm  ịch thực vật từ vùng  ịch 

hoặc đi qua vùng  ịch, ổ  ịch, vùng  ịch đối tượng kiểm  ịch thực vật; giám sát 

xử lý vật thể thu c  iện kiểm  ịch thực vật  ảo quản trên địa  àn quản lý. 

2. Lĩnh vực chăn nuôi và thú y 

a) Công tác sản xuất chăn nuôi 

 ướng  ẫn sản xuất chăn nuôi, ph ng chống  ịch  ệnh, khắc phục hậu 

quả thiên tai đối với chăn nuôi; định kỳ, hàng năm sơ kết, tổng kết, đánh giá các 

mặt công tác trên. 

Giám sát và hướng  ẫn việc thực hiện quy chế quản lý cơ sở sản xuất 

chăn nuôi an toàn; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, thủy 

sản đảm  ảo an toàn sinh học. Thực hiện việc giám định,  ình tuyển đàn gia súc 

giống trên địa  àn. 

Tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch hoạt đ ng sản xuất đảm  ảo 

chất lượng, an toàn thực phẩm thu c lĩnh vực chăn nuôi. 

Tham mưu đề xuất kế hoạch xây  ựng và phát triển các vùng chăn nuôi an toàn. 

 ) Công tác quản lý giống vật nuôi  

Tham gia quản lý khảo nghiệm giống vật nuôi theo quy định. 

 ướng  ẫn thực hiện các quy định về  anh mục giống vật nuôi được phép 

sản xuất, kinh  oanh;  anh mục ngu n gen vật nuôi quý hiếm cần  ảo t n;  anh 

mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu trên địa bàn. 

Triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giống vật nuôi phù 

hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã h i của địa phương. 

c) Công tác quản lý thức ăn chăn nuôi 

Thực hiện kế hoạch phát triển và sử  ụng thức ăn chăn nuôi tại địa 

phương sau khi được cấp thẩm quyền phê  uyệt; hướng  ẫn sử  ụng thức ăn 

chăn nuôi có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường. 

Thực hiện các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các  oanh 

nghiệp trên địa  àn nâng cao chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của thức 

ăn chăn nuôi, chương trình nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh 

tranh thức ăn chăn nuôi của địa phương. 

 ) Về môi trường chăn nuôi 

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về  ảo vệ môi 

trường trong chăn nuôi tại địa phương; tham gia tổ chức đánh giá định kỳ hiện 

trạng môi trường trong chăn nuôi trên địa  àn. 

Xây  ựng và hướng  ẫn thực hiện các  iện pháp xử lý chất thải  ảo vệ 

môi trường trong chăn nuôi. 

đ)  h ng, chống  ịch  ệnh đ ng vật 
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Triển khai thực hiện các  ự án, chương trình khống chế, thanh toán  ịch 

 ệnh đ ng vật, chương trình kiểm soát  ệnh lây từ đ ng vật sang người; kế 

hoạch xây  ựng vùng, cơ sở an toàn  ịch  ệnh; kế hoạch ph ng, chống  ịch 

 ệnh đ ng vật, tổng hợp,  áo cáo kết quả thực hiện trên địa  àn huyện; tiếp 

nhận, quản lý sử  ụng vật tư, vắc xin, hóa chất phục vụ công tác ph ng chống 

 ịch  ệnh đ ng vật từ ngu n  ự trữ quốc gia, tỉnh, huyện và các ngu n khác. 

Thực hiện giám sát định kỳ hoặc đ t xuất các  ệnh đ ng vật thu c  anh 

mục các  ệnh phải kiểm tra theo quy định của B  Nông nghiệp và  hát triển 

nông thôn tại các cơ sở chăn nuôi, sản xuất con giống trên địa  àn (trừ các cơ sở 

chăn nuôi  o Trung ương, tỉnh quản lý, cơ sở giống quốc gia, cơ sở giống có 

vốn đầu tư nước ngoài). 

Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin ph ng  ệnh gia súc, gia cầm, phun 

hóa chất sát trùng môi trường chăn nuôi theo các kế hoạch đã được phê  uyệt. 

Thực hiện chẩn đoán, lấy mẫu gửi xét nghiệm, điều trị  ệnh cho đ ng vật; 

thực hiện các quy định về ph ng chống, chống  ịch  ệnh đ ng vật; điều tra, giám 

sát, phát hiện,  ự tính,  ự  áo tình hình  ịch  ệnh đ ng vật; thông  áo kịp thời và 

tham mưu đề xuất chủ trương, hướng  ẫn  iện pháp kỹ thuật ph ng chống trên địa 

 àn cấp huyện, đ ng thời  áo cáo về Chi cục Thú y theo quy định. 

 ướng  ẫn mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn giám sát, phát hiện, ngăn 

chặn xử lý các ổ  ịch mới và kiểm soát các ổ  ịch cũ. 

Giám sát hoạt đ ng của các tổ chức, cá nhân hành nghề thú y trên địa  àn 

huyện và  áo cáo hoạt đ ng hành nghề thú y theo quy định. 

Đề nghị cá nhân, tổ chức hành nghề thú y cung cấp thông tin về tình hình 

 ịch  ệnh đ ng vật và huy đ ng các cá nhân, tổ chức hành nghề thú y trên địa 

 àn huyện tham gia tiêm vắc xin ph ng  ệnh cho đ ng vật, tham gia chống  ịch 

 ệnh đ ng vật theo quy định. 

e) Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y  

Thực hiện ủy quyền của Chi cục Thú y thực hiện các n i  ung sau: 

Tổ chức thực hiện việc kiểm soát giết mổ đ ng vật; quản lý giám sát các cơ sở 

sơ chế, chế  iến, đóng gói,  ảo quản, kinh  oanh sản phẩm đ ng vật phục vụ tiêu 

 ùng trong nước theo sự phân cấp và chỉ đạo của  y  an nhân  ân cấp huyện. 

Kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm đ ng vật ở  ạng tươi sống, sơ chế 

và chế  iến lưu thông tại địa phương; thức ăn chăn nuôi (kể cả thức ăn cho nuôi 

tr ng thủy sản), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có ngu n gốc từ đ ng 

vật, chất thải, nước thải của đ ng vật từ các cơ sở chăn nuôi tập trung, nuôi 

tr ng thủy sản; tại khu vực cách ly kiểm  ịch, thu gom, giết mổ đ ng vật và các 

cơ sở sơ chế, chế  iến,  ảo quản, kinh  oanh sản phẩm đ ng vật trên địa  àn. 

 ướng  ẫn, giám sát việc thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện việc vệ sinh, 

khử trùng tiêu đ c đối với các cơ sở có hoạt đ ng liên quan đến thú y, phương 

tiện vận chuyển,  ụng cụ chứa đựng đ ng vật, sản phẩm đ ng vật, chất thải 

đ ng vật; xử lý đ ng vật, sản phẩm đ ng vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y; 
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xử lý chất thải, phương tiện vận chuyển, các vật  ụng có liên quan đến đ ng vật, 

sản phẩm đ ng vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y. 

g)  ướng  ẫn sử  ụng các loại thuốc thú y để ph ng  ệnh, chữa  ệnh, chống 

 ịch  ệnh cho đ ng vật; thông  áo  anh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn 

chế sử  ụng, cấm sử  ụng theo quy định của pháp luật trên địa  àn huyện. 

h) Tập huấn,   i  ưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế đ , chính 

sách và pháp luật cho nhân viên chăn nuôi, thú y cấp xã và các tổ chức, cá nhân 

có hoạt đ ng liên quan đến chăn nuôi, thú y trên địa  àn huyện. 

k) Thực hiện, đề xuất ký hợp đ ng  ịch vụ với tổ chức, cá nhân thực hiện 

các  ịch vụ kỹ thuật chăn nuôi, thú y theo quy định của pháp luật.  

l) Tổ chức thực hiện các hoạt đ ng hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại về 

chăn nuôi, thú y theo quy định; nghiên cứu, triển khai ứng  ụng tiến    khoa học kỹ 

thuật về chăn nuôi, thú y; phối hợp thẩm định chuyên ngành các chương trình,  ự án 

về chăn nuôi, thú y trên địa  àn huyện theo quy định của pháp luật. 

m) Thực hiện các  ịch vụ cung ứng: giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc 

thú y...cho chăn nuôi. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người chăn nuôi và các 

nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và  y  an nhân  ân huyện giao. 

n) Tổ chức thực hiện các văn  ản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án,  ự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy 

trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chăn nuôi, thú y đã được phê 

 uyệt; thông tin tuyên truyền, phổ  iến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực 

thu c phạm vi quản lý. 

o) Công tác phối hợp với  h ng Nông nghiệp và  hát triển nông thôn và 

các cơ quan quản lý nhà nước 

Tổ chức triển khai, thực hiện quy hoạch chăn nuôi gắn với hệ thống giết 

mổ, chế  iến gia súc, gia cầm và  ảo quản sản phẩm chăn nuôi tại địa phương 

theo kế hoạch,  ự án được phê  uyệt. 

Kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quy trình về chăn nuôi áp 

 ụng trên địa  àn.  

Thực hiện giám sát, kiểm tra và hướng  ẫn việc thực hiện quy chế quản lý 

cơ sở sản xuất chăn nuôi an toàn; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sản xuất 

chăn nuôi đảm  ảo an toàn thực phẩm. 

Triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giống vật nuôi phù hợp 

với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã h i của địa phương. 

Tham mưu giúp  y  an nhân  ân huyện kiểm soát giống vật nuôi; các 

mặt hàng thức ăn chăn nuôi trong  anh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu 

hành tại Việt Nam trong phạm vi địa phương theo quy định. 

Kiểm tra, đôn đốc, việc thực hiện chứng nhận hợp quy, phối hợp đề xuất 

công  ố hợp quy, công  ố tiêu chuẩn cơ sở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, giống vật 

nuôi trong phạm vi địa phương. 
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Giám sát hoạt đ ng khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi trong 

phạm vi địa phương. 

Kiểm tra theo  õi việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, 

cá nhân về hoạt đ ng  uôn,  án vắc xin, thuốc Thú y trên địa  àn.  

 ướng  ẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát môi 

trường trong chăn nuôi. 

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia về 

môi trường trong sản xuất chăn nuôi tại địa phương. 

Kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đ t xuất các  ệnh đ ng vật thu c  anh 

mục các  ệnh phải kiểm tra theo quy định của B  Nông nghiệp và  hát triển 

nông thôn tại các cơ sở chăn nuôi, sản xuất con giống trên địa  àn huyện, thị xã, 

thành phố (trừ các cơ sở chăn nuôi  o Trung ương quản lý, cơ sở giống quốc 

gia, cơ sở giống có vốn đầu tư nước ngoài). 

Thực hiện việc chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm và hướng  ẫn điều trị  ệnh 

cho đ ng vật; tổ chức thực hiện các quy định về ph ng, chống  ịch  ệnh đ ng 

vật; điều tra, giám sát, phát hiện  ịch  ệnh đ ng vật; hướng  ẫn khoanh vùng, xử 

lý ổ  ịch, tiêu đ c khử trùng, phục h i môi trường chăn nuôi, nuôi tr ng thủy sản 

sau khi hết  ịch  ệnh trên địa  àn huyện. 

Tham mưu cho  y  an nhân  ân huyện công  ố  ịch, công  ố hết  ịch 

đ ng vật theo quy định của pháp luật. 

Tham gia kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với vùng, cơ sở an toàn  ịch 

 ệnh đ ng vật; các cơ sở chăn nuôi tập trung; cơ sở sản xuất, kinh  oanh con 

giống (trừ các cơ sở chăn nuôi  o Trung ương quản lý, cơ sở giống quốc gia); cơ 

sở giết mổ đ ng vật; cơ sở sơ chế, chế  iến, đóng gói,  ảo quản sản phẩm đ ng 

vật phục vụ tiêu  ùng trong nước; cơ sở, cửa hàng kinh  oanh đ ng vật, sản 

phẩm đ ng vật ở  ạng tươi sống và sơ chế; cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, 

nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có ngu n gốc từ đ ng vật; cơ sở, khu tập 

trung, cách ly kiểm  ịch đ ng vật, sản phẩm đ ng vật. 

Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y; hướng  ẫn, giám sát việc thực hiện hoặc 

trực tiếp thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu đ c nơi tập trung đ ng vật, sản 

phẩm đ ng vật tham gia h i chợ, triển lãm,  iểu  iễn thể thao, nghệ thuật. 

ơ) Nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo Thú y xã 

Phối hợp với  y  an nhân  ân xã, thị trấn để hướng dẫn chuyên môn 

nghiệp vụ về công tác Thú y.  

Đối với Thú y xã là lao đ ng hợp đ ng: Tuyển chọn đề nghị Chủ tịch  y  an 

nhân  ân huyện ký hợp đ ng; thực hiện chấm  ứt hợp đ ng, quản lý, chỉ đạo, kiểm 

tra mọi hoạt đ ng về công tác Thú y và chi trả phụ cấp theo quy định sau khi có ý 

kiến, có xác nhận của  y  an nhân  ân xã, thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

3. Lĩnh vực khuyến nông 

a) B i  ưỡng, tập huấn 
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Tổ chức   i  ưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật sản xuất, thông tin kinh 

tế thị trường cho cán    khuyến nông cơ sở, đ ng thời giám sát, kiểm tra và đôn 

đốc mạng lưới khuyến nông cơ sở hoạt đ ng có hiệu quả.  

Tham gia, phối hợp đào tạo,  ạy nghề nông nghiệp - nông thôn do Nhà 

nước hỗ trợ. 

b) Thông tin tuyên truyền 

 hổ  iến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; phát triển nông thôn. 

 hổ  iến tiến    khoa học và công nghệ, các điển hình tiên tiến trong sản 

xuất, kinh  oanh thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, tạp chí khuyến 

nông, tài liệu khuyến nông, h i nghị, h i thảo, h i thi, h i chợ, triển lãm và các 

hình thức thông tin tuyên truyền khác. 

Tổ chức tham quan, học tập các điển hình sản xuất, kinh  oanh giỏi cho 

cán    khuyến nông và nông  ân. 

c) Xây  ựng, trình  iễn và nhân r ng mô hình 

Xây  ựng các mô hình về tiến    khoa học và công nghệ phù hợp với 

từng cơ sở, nhu cầu của nông  ân và định hướng của địa phương, các mô hình 

thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

Xây  ựng các mô hình ứng  ụng công nghệ cao trong nông, lâm nghiệp, 

thủy sản. 

Tham gia m t phần trong việc xây  ựng mô hình tổ chức, quản lý sản 

xuất, phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hiệu quả và  ền vững. 

Chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ từ các mô hình trình  iễn, 

điển hình sản xuất tiên tiến ra  iện r ng. 

d) Tư vấn và  ịch vụ khuyến nông 

Tư vấn, hỗ trợ chính sách, pháp luật về: Thị trường, khoa học công nghệ, 

áp  ụng kinh nghiệm tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh  oanh về phát triển 

nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và phát triển nông thôn. 

Tư vấn, hỗ trợ; làm  ịch vụ trong các lĩnh vực tập huấn, đào tạo, cung cấp 

thông tin, chuyển giao khoa học công nghệ, thị trường, cung cấp vật tư kỹ thuật, 

thiết  ị, ngành nghề nông thôn và các hoạt đ ng khác có liên quan đến nông, 

lâm nghiệp, thuỷ sản theo quy định của pháp luật. 

Tư vấn, hỗ trợ phát triển, ứng  ụng công nghệ sau thu hoạch, chế  iến 

nông sản, lâm sản, thuỷ sản. 

đ) Nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo Khuyến nông viên 

Đối với Khuyến nông viên cấp xã, thị trấn: Phối hợp với  y  an nhân  ân 

xã, thị trấn để hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác khuyến nông.  

Đối với Khuyến nông là lao đ ng hợp đ ng: Tuyển chọn đề nghị Chủ tịch 

 y  an nhân  ân huyện ký hợp đ ng; thực hiện chấm  ứt hợp đ ng, quản lý, chỉ 
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đạo, kiểm tra mọi hoạt đ ng về công tác khuyến nông và chi trả phụ cấp theo 

quy định sau khi có ý kiến, có xác nhận của  y  an nhân  ân xã, thị trấn về kết 

quả thực hiện nhiệm vụ. 

Chương III 

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức  

1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 02  hó Giám đốc. 

a) Giám đốc trung tâm  o Chủ tịch  y  an nhân  ân huyện  ổ nhiệm, trực 

tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt đ ng của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước 

 y  an nhân  ân huyện về mọi hoạt đ ng của Trung tâm, khi vắng mặt Giám 

đốc có thể ủy quyền cho m t trong các  hó Giám đốc điều hành và giải quyết 

công việc của Trung tâm. 

b) Phó Giám đốc giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về 

nhiệm vụ được phân công; điều hành và giải quyết công việc theo thẩm quyền 

của Giám đốc khi được ủy quyền. 

c) Chủ tịch  y  an nhân  ân huyện quyết định  ổ nhiệm,  ổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm Giám đốc,  hó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và 

phân cấp quản lý. 

2. Các    phận chuyên môn, nghiệp vụ g m: 

a) Tổ chăn nuôi, thú y; 

  ) Tổ tr ng trọt,  ảo vệ thực vật; 

 c) Tổ khuyến nông, khuyến ngư; 

  ) Tổ hành chính - tổng hợp.  

Điều 6. Biên chế 

1. Biên chế của Trung tâm là  iên chế viên chức  o Chủ tịch  y  an nhân 

 ân huyện quyết định trong tổng  iên chế viên chức, người lao đ ng của huyện 

đã được cấp có thẩm quyền phê  uyệt. 

2. Việc  ố trí viên chức và người lao đ ng đối với Trung tâm phải căn cứ 

vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn hạng chức  anh nghề nghiệp và phẩm chất, trình 

đ , năng lực của viên chức và người lao đ ng. 

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và  anh mục vị trí việc làm, cơ cấu được 

cấp có thẩm quyền phê  uyệt, hằng năm Trung tâm chủ trì, phối hợp với  h ng 

N i vụ xây  ựng kế hoạch  iên chế theo quy định của pháp luật  ảo đảm thực 

hiện nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê  uyệt. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện  

1. Căn cứ các văn  ản pháp luật hiện hành và Quy định này, Giám đốc 

Trung tâm có trách nhiệm xây  ựng Quy chế làm việc của Trung tâm cho phù hợp.   
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2. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức triển khai Quy định này 

đến toàn thể viên chức và người lao đ ng của Trung tâm. Việc sửa đổi,  ổ sung 

Quy định này  o Giám đốc Trung tâm chủ trì, phối hợp với Trưởng ph ng N i 

vụ tham mưu, trình UBND huyện xem xét, quyết định./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lê Thanh Bình 
 


		hdnd.tuachua@dienbien.gov.vn
	2020-07-22T17:45:57+0700


		hdnd.tuachua@dienbien.gov.vn
	2020-07-22T17:46:14+0700




