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dục và ðào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt ñộng của trường, lớp năng 
khiếu trong giáo dục phổ thông. 

 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Thể 
dục - Thể thao; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Hiệu trưởng Trường 
Năng khiếu thể dục - thể thao căn cứ Quyết ñịnh thi hành. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Doãn Khánh (ñã ký) 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

          ––––––– 
    Số:  3428/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  –––––––––––––––––––––––– 
   Việt Trì, ngày 12  tháng 12  năm 2006 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý 
ðê ñiều và Phòng chống lụt bão tỉnh 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính 
phủ “Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn 
nhiệm cán bộ, công chức lãnh ñạo”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2765/2006/Qð-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh 
“Về việc ban hành quy ñịnh phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, 
viên chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ”; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 592/TTr-SNV ngày 
21/11/2006, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ nhiệm ông Trần Quốc Bình Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý ðê 
ñiều và Phòng chống lụt bão tỉnh, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý ðê 
ñiều và Phòng chống lụt bão tỉnh. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. 

 

ðiều 2. Lương và phụ cấp của ông Trần Quốc Bình thực hiện theo chế ñộ hiện 
hành. 

 

ðiều 3. Quyết ñịnh có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám 
ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Quản lý ðê ñiều và 
Phòng chống lụt bão tỉnh, các cơ quan liên quan và ông Trần Quốc bình căn cứ Quyết 
ñịnh thực hiện. 

       CHỦ TỊCH  

       Nguyễn Doãn Khánh (ñã ký) 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

          ––––––– 
    Số:  20/CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  –––––––––––––––––––––––– 

   Việt Trì, ngày 27  tháng 12  năm 2006 

 

CHỈ THỊ 
V/v tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm và cúm A (H5N1) ở người 
 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh cúm gia cầm và cúm A H5N1 ở người trên thế giới 
và trong khu vực ñang có những diễn biến phức tạp, số nước phát dịch, số bệnh nhân 
nhiễm và tử vong do vi rút cúm A (H5N1) tiếp tục gia tăng. Tại nước ta, sau một năm 
khống chế thành công dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người thì ñầu tháng 
12/2006 hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu ñã tái bùng phát trở lại dịch cúm gia cầm. Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Thương mại,... ñã có 
Công ñiện chỉ ñạo tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở 
người. 

Trước nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ ðông xuân 2006 - 
2007, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành, thị chỉ ñạo thực hiện khẩn cấp một số công việc sau: 

1. Tổ chức ñánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, 
gia cầm năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007 của ngành, ñịa phương mình; ñồng 
thời quán triệt và chỉ ñạo thực hiện nghiêm túc Công ñiện số 2119/Cð-TTg ngày 
22/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Công ñiện số 32, 38, 40 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, các văn bản chỉ ñạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Xác ñịnh công tác phòng, chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo của 
các cấp ủy ðảng, chính quyền và trách nhiệm của toàn dân; phải huy ñộng sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị ñể thực hiện ñồng bộ các biện pháp phòng, chống 
dịch. 

2. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch năm 2007 phải sát với thực tế trên cơ sở 
rà soát, thống kê cụ thể số lượng gia súc, gia cầm thời ñiểm hiện tại, trong ñó phải ñặt 
mục tiêu cụ thể về tỷ lệ tiêm phòng theo quy ñịnh ñể ñảm bảo khả năng tạo miễn dịch 
quần thể. Trước mắt, cần tập trung chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ tiêm phòng vác xin lở 
mồm long móng gia súc (LMLM) ñợt 2 năm 2006, ñảm bảo kết thúc tiêm phòng 
trước ngày 15/01/2007. Rà soát, tiêm phòng bổ sung ngay cho số gia cầm thuộc diện 
tiêm phòng mà chưa ñược tiêm phòng hoặc tiêm chưa ñủ mũi theo quy ñịnh. Sau khi 
kết thúc tiêm phòng vác xin LMLM ñợt 2 năm 2006, phát ñộng ñợt vệ sinh khử trùng 
tiêu ñộc môi trường tại những khu vực có nguy cơ cao, chuồng trại chăn nuôi, cơ sở 
giết mổ, chế biến gia cầm, chợ buôn bán gia cầm,… trên ñịa bàn toàn tỉnh, giao Sở 


