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NGHỊ QUYẾT 
Về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 12 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; 

Căn cứ Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh 

Thú y; 

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-BNN-KH ngày 04/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc phê duyệt đề án: Tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y, giai đoạn 

2007 - 2010; 

Căn cứ Văn bản số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phụ cấp cho 

nhân viên thú y cấp xã; 

Căn cứ Văn bản số 16311/BTC-NSNN ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí chi trả phụ 

cấp cho nhân viên thú y cấp xã; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông 

thôn; 

Xét Tờ trình số 54/TTr - UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số: 32/BC-BPC ngày 

04/7/2008 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y cấp xã 
1. Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 01 nhân viên thú y. 

2. Mỗi thôn, bản được lựa chọn 01 thú y viên thôn bản theo nguyên tắc tự nguyện, được cơ quan thú y tập 

huấn đào tạo và cấp giấy chứng nhận hành nghề theo quy định; tự trang trải kinh phí hoạt động bằng nguồn thu 

thông qua việc thực hiện các dịch vụ thú y theo quy định của pháp luật. 

3. Chế độ, chính sách: 

- Mức hỗ trợ cho mỗi nhân viên thú y cấp xã là 300.000 đồng/người/tháng; 

- Kinh phí hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã do ngân sách tỉnh cấp, giao cho Chi cục Thú y thực hiện. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao 
- UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XIII - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 7 

năm 2008./. 
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