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KẾ HOẠCH 

Phân công lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

Căn cứ Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tịnh Biên về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và 

Chỉ thị 16/CT-TTg một số khu vực trên địa bàn huyện Tịnh Biên,    

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn 

biến hết sức phức tạp, đã có nhiều trường hợp xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng 

ở các xã, thị trấn trong địa bàn huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xây dựng Kế hoạch bố trí lực lượng phòng, chống dịch COVID-19, với những nội 

dung như sau: 

I. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH 

1. Chức năng nhiệm vụ: 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên là cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên thực hiện chức năng tham 

mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; 

thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn 

thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; về các dịch vụ công thuộc ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công 

hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

- Điện thoại: (0296) 3875800 – 3875250, Fax: (0296) 3875250 

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh AG. 

- E-mail: pnnptnt.tinhbien@angiang.gov.vn 

2. Cơ cấu tổ chức 

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: gồm có 

a) 01 Trưởng phòng;  

b) 02 Phó phòng; 
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c) 04 chuyên viên tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ.  

2.2. Các đơn vị trực thuộc Phòng 

a) Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện. Địa chỉ: Khóm Hòa Hưng, Thị 

trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang; số điện thoại: 0296.3875551.  

b) Trạm Khuyến nông huyện. Địa chỉ: Khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, 

Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang; số điện thoại: 0296.741286. 

c) Trạm Chăn nuôi và Thú y. Địa chỉ: Khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, 

Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang; số điện thoại: 0296.3875551. 

d) Tổ Thủy sản. Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang; số điện thoại: 02963.875250. 

đ) Trạm Thủy lợi liên huyện Tịnh Biên - Tri Tôn. Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, 

thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; số điện thoại: 02963.875250.  

e) Ban Quản lý các Trạm bơm điện. Địa chỉ: Ấp Ba Xoài, xã An Cư, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An Giang; số điện thoại: 02963.768012. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác ngành, lực lượng nhân sự, công tác hậu cần 

để luôn sẵn sàng tiếp ứng, hỗ trợ các địa phương trong quá trình phòng chống dịch; 

tinh thần luôn đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan., sẵn sàng ứng phó có hiệu 

quả khi có dịch bệnh xảy ra và thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện. 

- Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

phòng theo các nguyên tắc phòng chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, 

khoanh vùng, dập dịch, hạn chế thấp nhất số người lây nhiễm. Đảm bảo thực hiện 

mục tiêu kép. 

2. Yêu cầu 

Xác định nhiệm vụ phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 

và thường xuyên.  

Yêu cầu lãnh đạo phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, công 

chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm chỉ đạo 

của các cấp về phòng, chống dịch COVID-19. 

Gắn trách nhiệm của từng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng 

chống dịch COVID-19. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Để đảm bảo quá trình thực hiện công tác sản xuất và phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 được xuyên suốt, kịp thời tại các địa bàn trên huyện Tịnh Biên. Phòng 
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Nông nghiệp và PTNT huyện Tịnh Biên phân công cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động của ngành nông nghiệp thành 03 cụm như sau: 

1. Cụm 1: Gồm 04 xã, thị trấn biên giới (xã An Nông, xã An Phú, xã 

Nhơn Hưng và thị trấn Tịnh Biên): 

- Chỉ huy chung: đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Phó trưởng Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện Tịnh Biên. 

- Lực lượng bố trí: 31 đồng chí. Chia làm 04 tuyến: 

+ Tuyến 1: 09 đồng chí, do đồng chí Lê Văn Hòa Bình - Phó trưởng Trạm 

Khuyến nông huyện Tịnh Biên phụ trách chỉ huy tuyến. 

+ Tuyến 2: 08 đồng chí, do đồng chí Phạm Thị Diệu Liên - CB. Trạm 

Khuyến nông huyện Tịnh Biên phụ trách chỉ huy tuyến. 

+ Tuyến 3: 08 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Chí Cường - CV. Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện Tịnh Biên phụ trách chỉ huy tuyến. 

+ Tuyến 4: 06 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Văn An - Tổ phó Tổ Thủy 

sản huyện Tịnh Biên phụ trách chỉ huy tuyến. 

2. Cụm 2: Gồm 05 xã tiếp giáp với các địa bàn ngoài huyện (An Hảo, 

Tân Lập, Núi Voi, Vĩnh Trung và Thới Sơn): 

 - Chỉ huy chung: đồng chí Trịnh Văn Mãi - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp 

và PTNT huyện Tịnh Biên. 

- Lực lượng bố trí: 36 đồng chí. Chia làm 04 tuyến: 

+ Tuyến 1: 09 đồng chí, do đồng chí Trần Văn Hùng Cường - Phó trưởng 

Trạm Thủy lợi liên huyện Tịnh Biên - Tri Tôn phụ trách chỉ huy tuyến. 

+ Tuyến 2: 09 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hoàng Liêm - Phó trưởng 

BQL các Trạm bơm điện huyện Tịnh Biên phụ trách chỉ huy tuyến. 

+ Tuyến 3: 09 đồng chí, do đồng chí Phan Sĩ Nguyên - Phó trưởng Trạm 

Trồng trọt và BVTV huyện Tịnh Biên phụ trách chỉ huy tuyến. 

+ Tuyến 4: 09 đồng chí, do đồng chí Lê Văn Thành - Phó trưởng Trạm 

Trồng trọt và BVTV huyện Tịnh Biên phụ trách chỉ huy tuyến. 

(Đính kèm Danh sách) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh của ngành, có trách nhiệm phối 

hợp với các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn để tham mưu tổ chức triển 

khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong toàn ngành, thông tin 
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kịp thời tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, kịp thời phản ánh các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

2. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc 

Chỉ đạo, điều hành, xử lý khi có tình huống dịch bệnh xảy ra tại đơn vị. Tổ 

chức việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tuyên truyền cho công chức, viên chức 

và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện và áp dụng các tình huống xảy ra. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng lực lượng tham gia phòng chống dịch 

COVID-19 của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo); 

- UBND huyện (báo cáo); 

- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT;  

- Lãnh đạo Trạm Thủy lợi liên huyện  

Tịnh Biên - Tri Tôn; 

- Lãnh đạo Trạm Khuyến nông; 

- Lãnh đạo Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật; 

- Lãnh đạo Trạm Chăn nuôi - Thú y; 

- Lãnh đạo BQL các Trạm bơm điện; 

- Lãnh đạo Tổ Thủy sản; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Hiếu Thuận 
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