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QUY ĐỊNH 
Về 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 

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /9/2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật (sau đây gọi là 

Trạm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y; tham 

mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị 

bệnh động vật (bao gồm cả thủy sản) và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về lĩnh 

vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh.  

Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật chịu sự chỉ đạo, 

quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế, hoạt động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

Trạm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Xây dựng kế hoạch về vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác chẩn đoán, 

xét nghiệm và điều trị bệnh động vật. 

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn 

nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh. 

3. Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tham mưu, đề xuất danh mục 

các dịch vụ sự nghiệp công về lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh; 

4. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và hướng dẫn việc lấy mẫu, lưu mẫu, tiêu 

hủy mẫu thuộc diện kiểm soát giết mổ động vật; lấy mẫu giám sát tình hình dịch tễ, 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; lấy mẫu kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực 

phẩm các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ; lấy mẫu thẩm tra cơ sở an toàn dịch 

bệnh. 

5. Chẩn đoán các bệnh phổ biến do vi rút, vi khuẩn, nấm mốc, ký sinh trùng, 

độc chất… gây hại ở vật nuôi. Thử nghiệm kháng sinh đồ đối với các vi khuẩn gây 

bệnh phân lập được. 
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6. Thu mẫu, tiếp nhận mẫu và yêu cầu chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, 

vệ sinh thú y lên cơ quan Trung ương trong trường hợp yêu cầu xét nghiệm vượt 

quá năng lực chẩn đoán, xét nghiệm của Trạm.  

7. Đề xuất, triển khai các biện pháp phòng trị bệnh và xử lý ổ dịch bệnh 

động vật theo các quy định phòng, chống dịch hiện hành. 

8. Đánh giá sự ô nhiễm vi sinh vật, độc chất, kháng sinh, kim loại nặng … 

trong thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi, thịt, sữa tươi, sản phẩm động vật 

làm thực phẩm cho người và đề xuất biện pháp xử lý theo pháp luật thú y hiện 

hành. 

9. Đánh giá chất lượng, thành phần thuốc thú y và hiệu giá vắc xin, đề xuất 

biện pháp xử lý theo pháp luật thú y hiện hành. 

10. Thực hiện các dịch vụ về chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh động 

vật trong lĩnh vực chăn nuôi thú y. 

11.  Điều tra, quy hoạch lĩnh vực chăn nuôi; điều tra lĩnh vực thú y. Thống 

kê, thông tin thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

12. Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn 

nuôi, môi trường chăn nuôi. Chẩn đoán thú y; thẩm định, đánh giá an toàn dịch 

bệnh.  

13. Đánh giá, giám sát chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế 

phẩm sinh học xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi. 

14. Xây dựng quy trình, thủ tục có liên quan đến công tác chẩn đoán, xét 

nghiệm; tổng hợp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ lĩnh vực công tác 

chuyên môn. 

15. Thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chẩn 

đoán, xét nghiệm, phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm tra vệ sinh thú y cho 

nhân viên chăn nuôi thú y cấp xã và các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan 

đến chăn nuôi, thú y. 

16. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các máy móc thiết bị phục vụ cho chẩn 

đoán, xét nghiệm; đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ; thực hiện chế độ báo cáo 

theo quy định. 

17. Quản lý viên chức, người lao động, quản lý tài chính, quản lý tài sản công 

theo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y. 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Chi cục 

trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y giao. 
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Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc 

1. Cơ cấu tổ chức của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật 

gồm: Trạm trưởng, không quá 02 Phó trạm trưởng, viên chức và người lao động 

theo quy định của pháp luật. 

Trạm trưởng là người đứng đầu Trạm, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng 

và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trạm. 

Phó trạm trưởng là người giúp Trạm trưởng phụ trách một số lĩnh vực công 

tác, chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác 

được phân công. 

2. Số lượng người làm việc của Trạm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, cơ 

cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, phạm 

vi hoạt động và khối lượng công việc của Trạm, nằm trong tổng số lượng người 

làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND tỉnh giao hàng 

năm. Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại 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. 

 Điều 4. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm 

1. Chỉ đạo Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật xây dựng 

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và bố trí sử dụng viên chức, người lao động phù hợp vị trí 

việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt. 

2. Chỉ đạo Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật bảo đảm 

chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quy định; thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình 

hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật./. 
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