
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /QĐ-UBND 

 

Nam Định, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-TTg  ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 

sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Nam 

Định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y; Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ban hành kèm theo 

Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 1990/TTr-SNN ngày 22/8/2022 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 

1689/BC-SNV ngày 18/8/2022, về việc tổ chức lại Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và 

Điều trị bệnh động vật, thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh 

động vật, thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 

Trạm trưởng Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật; thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Như Điều 3; 

- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8.  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Đình Nghị 
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