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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Quy định hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do  

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020. 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định và thống nhất đối với công tác hỗ trợ 

kinh phí bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện như sau: 

I. Hỗ trợ bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi nông hộ, chủ trang trại, tổ hợp tác, 

hợp tác xã sản xuất, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang kinh doanh trong 

lĩnh vực sản xuất chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu 

hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với mức cụ thể như sau: 

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi. 

b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi. 

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2020. 

II. Cách xác định các loại lợn 

1. Lợn con các loại 

Bao gồm tất cả các giống lợn, có trọng lượng ≤ 12 kg/con. 

2. Lợn thịt các loại 

Bao gồm: lợn thịt, lợn nái hậu bị, lợn nái loại thải, lợn đực giống chưa khai 

thác, lợn đực giống loại thải. 

3. Lợn nái, lợn đực đang khai thác 

- Lợn nái đang khai thác: Là lợn nái đã đẻ lứa đầu tiên đến khi thôi không 

phối giống để sinh sản tiếp. 

- Lợn đực đang khai thác: Là lợn đực đã đến tuổi và đang khai thác tinh, 

hoặc đang phối giống trực tiếp đến khi thôi không khai thác tinh, thôi không phối 

giống trực tiếp. 
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II. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ 

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 

2020 (Biểu 1); 

- Biên bản tiêu hủy lợn bị mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy (theo 

Biên bản đã ghi tại thời điểm tiêu hủy); 

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

năm 2020 của UBND cấp xã; Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt hỗ trợ thiệt 

hại chăn nuôi do bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi năm 2020 của cấp xã; Bảng tổng hợp 

danh sách các hộ chăn nuôi có lợn bị bắt buộc tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi năm 2020 (Biểu 2).  

2. Trình tự, thủ tục hỗ trợ cho người chăn nuôi  

- Lập Bảng tổng hợp danh sách hộ chăn nuôi có lợn bị bắt buộc tiêu hủy do 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 (Biểu 2); Bảng tổng hợp được niêm yết công 

khai tại UBND cấp xã và nhà văn hóa các tổ, thôn nơi có dịch bệnh xảy ra (thời 

gian tối thiểu 05 ngày). 

- Sau thời gian công khai nếu không có kiến nghị, phản ánh từ người dân thì 

UBND cấp xã tổ chức họp xét và đề nghị UBND cấp huyện thẩm định kinh phí hỗ 

trợ cho người chăn nuôi để khôi phục sản xuất. 

- UBND cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ cho hộ chăn nuôi 

theo quy định.  

- UBND cấp xã công khai danh sách, kinh phí  hỗ trợ cho hộ chăn nuôi (theo 

Quyết định đã được UBND cấp huyện phê duyệt) tại UBND cấp xã và nhà văn hóa 

các tổ, thôn nơi có dịch bệnh xảy ra (thời gian tối thiểu 05 ngày); căn cứ nguồn 

kinh phí được giao tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi theo danh 

sách đã được phê duyệt. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan, UBND các 

huyện, Thành phố triển khai thực hiện hướng dẫn hỗ trợ cho người chăn nuôi có 

lợn bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020. 

- Tổng hợp danh sách các hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/02/2021  

(đồng gửi Sở Tài chính). 

2. Sở Tài chính 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ trợ của UBND cấp huyện (đối chiếu 

với danh sách do Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp); báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 05/3/2021 để xem xét, quyết định. 
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- Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy 

định tại khoản 5, Điều 1 của Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ nêu trên. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố 

- Tổng hợp, thống kê danh sách hộ chăn nuôi có lợn bị bắt buộc tiêu hủy do 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi 

cục Trồng trọt và Chăn nuôi; đồng gửi Sở Tài chính) trước ngày 05/02/2021 để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Thẩm định nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ của UBND cấp xã: UBND cấp 

huyện giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế Thành phố 

chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức thẩm định danh sách hộ 

chăn nuôi, số lượng, loại lợn bị tiêu hủy, kinh phí đề nghị hỗ trợ; trình UBND cấp 

huyện ban hành Quyết định hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi để khôi phục sản xuất. 

- Tổng hợp, dự toán kinh phí đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho 

người chăn nuôi khôi phục sản xuất theo quy định. 

- Sao gửi Hướng dẫn này cho UBND cấp xã để tổ chức thực hiện. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Chủ tịch UBND cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt hỗ trợ thiệt hại chăn 

nuôi do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 cho các hộ chăn nuôi để khôi phục 

sản xuất; thành phần Hội đồng gồm: 

+ Đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt;  

+ Đại diện cán bộ chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp, tài chính…; 

+ Cán bộ chuyên môn về Thú y (đối với địa phương có cán bộ Thú y);  

+ Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, 

Hội Nông dân, Hội phụ nữ…); 

+ Đại diện Trưởng xóm, Tổ Trưởng tổ dân phố (nơi có hộ chăn nuôi được 

xem xét hỗ trợ). 

Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện ở địa phương có thể mời thêm các thành 

phần tham gia Hội đồng xét duyệt cho phù hợp. 

- Niêm yết công khai Bảng tổng hợp danh sách hộ chăn nuôi có lợn bị bắt 

buộc tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 tại trụ sở UBND xã và nhà 

văn hóa của thôn, tổ dân phố đúng thời gian quy định. 

- Tiếp nhận phản ánh, xử lý các thông tin khi có sự sai lệch về số con, chủng 

loại, trọng lượng lợn bị tiêu hủy, trường hợp phát hiện sai sót (khi đã có Quyết 

định phê duyệt) thì thẩm tra và báo cáo về UBND huyện xem xét, quyết định. 

- Tổ chức họp xét, tổng hợp danh sách, mức hỗ trợ cho hộ chăn nuôi bị thiệt 

hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020, đề nghị UBND cấp huyện ban hành 

Quyết định hỗ trợ cho hộ chăn nuôi. 
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- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng lợn bị tiêu hủy, kinh phí 

hỗ trợ cho người chăn nuôi. 

6. Trách nhiệm của hộ chăn nuôi: Kê khai trung thực số lượng, loại lợn bị 

tiêu hủy do dịch bệnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan 

đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở 

Nông nghiệp và PTNT tổng hợp) để xem xét giải quyết theo thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: NN&PTNT, Tài chính,  

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; 

- UBND huyện, Thành phố; 

- Đài PT - TH tỉnh, Báo Cao Bằng; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, KT (Kh). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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