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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 623 /QĐ-UBND 

 

     Tuyên Quang, ngày 18 tháng 06 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt mức hỗ trợ cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn mắc 

Dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân 

trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về 

cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008; Quyết định số 

1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 

điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 163/TTr-STC ngày  

10/6/2019 về việc đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ cho hộ sản xuất, người chăn nuôi 

có lợn mắc Dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá 

nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn 

mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá 

nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, như sau: 

1. Mức hỗ trợ kinh phí cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn mắc bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy: 

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 80% giá thị trường lợn hơi tại 

thời điểm tiêu hủy. 

b) Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ bằng 1,5 lần so 

với mức hỗ trợ đối với lợn thịt. 

c) Giá lợn hơi làm cơ sở xác định mức hỗ trợ: Thực hiện theo Thông báo 

giá cả thị trường của Sở Tài chính. 
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2. Mức hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, 

chống dịch bệnh:  

a) Hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc. 

b) Hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động 

sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện, thành phố và các nguồn vốn hợp 

pháp khác để hỗ trợ kinh phí theo quy định. Trường hợp vượt quá khả năng cân 

đối của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lập dự toán kinh phí gửi 

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính:  

a) Thực hiện tổng hợp số liệu, công bố giá thị trường lợn hơi trên địa bàn 

tỉnh hàng tuần cho đến khi cấp có thẩm quyền công bố hết dịch để làm cơ sở xác 

định mức hỗ trợ.  

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thủ tục hỗ trợ người 

chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy; thủ tục hỗ trợ cho 

các lực lượng tham gia phòng chống dịch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định kinh phí hỗ trợ cho hộ sản xuất, người 

chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí 

cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh (thuộc nguồn 

ngân sách tỉnh), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định đảm bảo chặt 

chẽ, đúng quy định. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

a) Chỉ đạo Phòng Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, phòng ban 

có liên quan: 

- Khảo sát, thu thập thông tin giá cả thị trường, báo cáo giá lợn hơi trên địa 

bàn gửi Sở Tài chính vào thứ 6 hàng tuần để tổng hợp số liệu chung và công bố 

giá lợn hơi trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Thẩm định kinh phí và thực hiện hỗ trợ kịp thời cho hộ sản xuất, người 

chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí 

cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

quản lý. 
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- Chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác để tổ chức thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định. 

b) Lập dự toán kinh phí đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ (trường hợp nguồn 

lực địa phương không còn khả năng huy động), gửi Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

hỗ trợ theo quy định. 

3. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc 

hỗ trợ cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia công tác 

phòng, chống dịch bệnh theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Tài chính, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh;   

- Như điều 3; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- CV: TC, NLN; 

- Lưu: VT . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Quang 
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