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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018;
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/2/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, 
giai đoạn 2019-2025”;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 04/2016/TT-
BNNPTNT ngày 10/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy 
sản; số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch 
bệnh động vật trên cạn; số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 và số 
09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 
27/5/2013 của Liên Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn phối hợp 
phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người;

Căn cứ Công văn số 5177/BNN-TY ngày 08/8/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1210/QĐ-UBND ngày 
06/4/2018 ban hành Quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống 
dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; số 1798/QĐ-UBND ngày 
30/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ngân sách Nhà 
nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND; số 2467/QĐ-UBND 
ngày 08/9/2020 ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025; số 313/QĐ-UBND ngày 
28/01/2021 ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; số 2736/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 
ban hành Kế hoạch Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm ở thủy sản nuôi 



trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2030; số 126/QĐ-UBND ngày 
11/01/2022 ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2030; số 908/QĐ-UBND ngày 
04/4/2022 ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2022-2030;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 305/TTr- 
SNN&PTNT ngày 02/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023".
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, 

chống dịch bệnh động vật tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, 
Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền 
thông; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam; Cục 
trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhâṇ  :
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng IV;
- Đài PT-TH, Báo Quảng Nam;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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