
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƢ XUÂN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:        /UBND-NN&PTNT 
 

Như Xuân, ngày        tháng 3  năm 2021 

V/v hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

thiệt hại do dịch bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn huyện (từ 

ngày 27/10/2020 đến ngày 

24/11/2020). 

 
 

      

         Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã: Thượng Ninh, Thanh Phong,  

                          Thanh Quân, Tân Bình, Xuân Hòa, Cát Vân, Thị trấn  

        Yên Cát.            

 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; Quyết định số 952/QĐ-UBND, ngày 
23/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

 Căn cứ văn bản số 1640/LN:TC-NN&PTNT, ngày 13/5/2019 của liên ngành 
Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp&PTNT về việc hỗ trợ thiệt hại và công tác phòng 
chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh LMLM, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa; công văn số 1947/LN:TC-NN&PTNT, ngày 30/5/2019 về 
việc sửa đổi, bổ sung văn bản số 1640/LN:NN&PTNT-TC, ngày 13/5/2019 của 
liên ngành Nông nghiệp-Tài chính.  

 Để có cơ sở thẩm định, phê duyệt hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân có lợn mắc 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy từ ngày 27/10/2020 - 24/11/2020, Chủ tịch 
UBND huyện yêu cầu UBND các xã khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ số liệu thiệt hại đã báo cáo UBND 
huyện, rà soát, đối chiếu thông tin, tổng hợp chính xác số liệu thiệt hại do dịch 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 27/10/2020 đến ngày 24/11/2020 trên địa bàn 
(về số lượng, trọng lượng, loại lợn), hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại nộp 
về UBND huyện (qua phòng NN&PTNT) để thẩm định, phê duyệt hỗ trợ.  - Đấu 
mối Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để hoàn thiện hồ sơ: biên bản chẩn 
đoán bệnh, biên bản tiêu hủy và các hồ sơ có liên quan khác. 

 - Đấu mối thành viên BCĐ huyện phụ trách địa phương kiểm tra, xác minh 
thiệt hại cho các hộ dân (tại thời điểm thiệt hại). 

 Chủ tịch UBND xã chịu trác nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, trước pháp 
luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả 
lợn Châu Phi trên địa bàn quản lý. 

 2. Hướng dẫn hồ sơ, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ: 

 2.1. Đối tượng, mức hỗ trợ: Đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ thiệt hại cho các 
cơ sở chăn nuôi áp dụng theo Khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định 2254/QĐ-TTg ngày 
30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

 a. 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 chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể như sau:. 



 + Đối với con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 30.000đ/kg lợn hơi. 

 + Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 35.000đ/kg lợn hơi. 

 b. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng theo Khoản 2, 3 Điều 1 Quyết 
định 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 2.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo Khoản 2, điểm a Khoản 3 Điều 6 
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

 + Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh (theo mẫu). 

 + Bản kê khai sản xuất ban đầu hoặc giấy kiểm dịch nếu có (theo mẫu). 

 + Biên bản của hội đồng kiểm tra (do Chủ tịch UBND cấp xã thành lập), xác 
minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất (thành phần 
gồm: UBND cấp xã; cán bộ chuyên môn huyện - Trạm Thú y; đại diện các tổ chức 
đoàn thể, xã hội cấp xã; trưởng thôn, khu phố). 

 + Biên bản chẩn đoán bệnh của cơ chuyên môn Thú y và biên bản tiêu hủy 
gia súc kèm theo. 

 + Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của thôn, bản (theo 
mẫu). 

 + Bảng tổng hợp hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên 
địa bàn (theo mẫu). 

 + Tờ trình của Chủ tịch UBND xã đề nghị hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh 
dịch tả lợn Châu Phi; Quyết định công bố dịch; Quyết định công bố hết dịch (đối 
với các địa phương đã công bố hết dịch). Đối với trường hợp đặc biệt tại điểm b, 
khoản 4, điều 4 Nghị định 02/2017/NĐ-CP, giai đoạn đầu ổ dịch chưa đủ điều kiện 
công bố dịch cần tiêu hủy gia súc, gia cầm hạn chế lây lan dịch bệnh, hồ sơ phải 
có: biên bản chẩn đoán của cơ quan Thú y cấp huyện và xác nhận của cơ quan Thú 
y cấp tỉnh với từng ổ dịch chưa cần thiết phải công bố dịch. 

  Yêu cầu UBND các xã khẩn trương thực hiện các nội dung trên. Hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ các xã nộp về UBND huyện (qua phòng NN&PTNT) trước ngày 
02/4/2021). Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo kịp 
thời về UBND huyện qua phòng NN &PTNT để giải quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- PCT kinh tế UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Phòng TC-KH; 

- Trung tâm Dịch vụ NN; 

- Lưu: VT. 

 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Đồng 
 

 

 

 

 



Phụ lục: Các biểu mẫu hƣớng dẫn hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ 
(Kèm theo công văn số     /UBND-NN&PTNT ngày      /3/2021 của UBND huyện Như Xuân) 

 Biểu số 01: 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã, phường …..  

  

Tôi tên là:………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………… 

Kê khai số lượng gia súc, gia cầm bị thiệt hại do dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi như sau: 

Đợt dịch bệnh: …………………………………………………………………… 

1. Đối tượng nuôi 1: …………………; tuổi vật nuôi: ……………; Số lượng: …………. 

…………………………….. con; trọng lượng……………..kg; ngày tiêu hủy…………... 

2. Đối tượng nuôi 1: …………………; tuổi vật nuôi: ……………; Số lượng: …………. 

…………………………….. con; trọng lượng……………..kg; ngày tiêu hủy…………... 

3. Đối tượng nuôi 1: …………………; tuổi vật nuôi: ……………; Số lượng: …………. 

…………………………….. con; trọng lượng……………..kg; ngày tiêu hủy…………... 

Hồ sơ lưu gồm có: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã ………………… xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của gia 

đình tôi. 

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

 Xác nhận Trƣởng thôn 
………,ngày ….. tháng ….. năm 20……… 

Ngƣời làm đơn 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số 02: 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

BẢN KÊ KHAI 

Số lƣợng chăn nuôi ban đầu  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã ………………….. 

Họ, tên chủ cơ sở: …………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại ………………., Fax …………………..Email (nếu có):........................................... 

Đăng ký chăn nuôi tập trung như sau: 

TT Đối tƣợngnuôi 
Địa 

điểm 

Diện tích 

nuôi (m
2
) 

Thời gian 

bắt đầu nuôi 

(ngày, 

tháng)  

Số lƣợng 

giống dự 

kiến 

nuôi/thả 

(con) 

Thời gian 

xuất chuồng 

dự kiến 

(tháng, năm) 

Sản 

lƣợng 

dự kiến 

Ghichú 

1                 

2                 

..                 

Những vấn đề khác: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./. 

 …………, ngày …. tháng …… năm…… 

Xác nhận của UBND xã 

 

…………, ngày ……. tháng ……. năm…… 

Chủ cơ sở 

 

Lưu ý: ngày đăng ký bản kê khai cùng với thời điểm bắt đầu nuôi (hoặc sau tối thiểu 15 

ngày).  

 

  

 

 

 

 

 

 



Biểu số 03: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH 

(thiệt hại do dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi) 

 

 Hôm nay,  ngày      tháng       năm 20... 

 Tại hộ gia đình ông (bà):……………………………………………………. 

 Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

 Hội đồng kiểm tra, xác minh thiệt hại đối với chăn nuôi lợn do bệnh dịch tả 
lợn Châu Phi xã……………., gồm có: 

 I. Đại diện UBND xã:……………………………………………… 

 1. Ông, bà:……………………………… chức vụ:……………………….. 

 2. Ông, bà:……………………………… chức vụ:……………………….. 

 3.Ông, bà:……………………………… chức vụ:……………………….. 
 4.Ông, bà:……………………………… chức vụ:……………………….. 

 II. Đại diện cơ quan môn huyện: 

 1. Ông, bà:……………………………… chức vụ:……………………….. 

 2. Ông, bà:………………………………chức vụ:……………………….. 

 III. Đại diện BCĐ huyện: 

 1. Ông, bà:………………………………chức vụ:……………………….. 

 IV. Đại diện thôn bản, khu phố: 

 1. Ông, bà:……………………………… chức vụ:……………………….. 

 2. Ông, bà:……………………………… chức vụ:……………………….. 

 V. Đại diện hộ gia đình: 

 - Ông, bà:………………………………… chức vụ:……………………….. 

NỘI DUNG: 

 Tiến hành kiểm tra, xác minh thiệt hại do dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây 
ra cho hộ ông/bà:……………………..thôn………………xã………………, huyện 
Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kết quả nhƣ sau:  

 1. Số lượng lợn bị bệnh phải tiêu huỷ:  

 * Tổng số lợn tiêu hủy:............con; trọng lượng:.......................kg, trong đó: 

    + Lợn nái:....................con; trọng lượng:.......................kg. 

     + Lợn đực giống:.............con; trọng lượng:....................kg. 

          + Lợn thịt:............... con; trọng lượng:.......................kg. 



          + Lợn con theo mẹ:..............con; trọng lượng:..................kg. 

 * Thời gian tiêu hủy: vào hồi........giờ.......phút, ngày     tháng   năm 20... 

  2. Giá trị thiệt hại:……triệu đồng, đề nghị nhà nước hỗ trợ………triệu 
đồng. 

 Biên bản lập xong cùng ngày và thông qua cho mọi người cùng nghe, thống 
nhất ký tên./. 

Đại diện Trung tâm DV NN  

 

 

 

 

 

Đại diện BCĐ huyện 

 

Đại diện UBND xã 

 

 

 

Đại diện đoàn thể xã 

 

 

 

 

 

Trƣởng thôn 

       

Chủ hộ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 04: 

UBND XÃ…………….. 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÔN……………….. 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỐNG KÊ THIỆT HẠI DO LỢN MẮC BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA 

BÀN THÔN………(từ ngày 20/5-31/5/2019) 

 

TT Nội dung Ngày tiêu hủy 

Dịch tả lợn Châu Phi 

Lợn con, lợn thịt 

các loại 
Lợn nái 

Lợn đực giống 

đang khai thác 

Số 

lƣợng 

(con) 

cân 

nặng 

(kg) 

Số lƣợng 

(con) 

cân 

nặng 

(kg) 

Số 

lƣợng 

(con) 

cân 

nặng 

(kg) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Tổng số               

1 Nguyễn Văn A               

2 Nguyễn Văn B               

         

    

 ………., ngày…..tháng      năm 20..  

    

TRƢỞNG THÔN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 05: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

   
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

XÃ …………………. 

   
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO 

TỔNG HỢP HỖ TRỢ THIỆT HẠI DO LỢN MẮC BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ………(từ 

ngày 27/10/2020-24/11/2020) 

 

TT Nội dung 
Quyết định 

công bố dịch 

Kinh phí hỗ trợ (1.000đồng) Dịch tả lợn Châu Phi 

Ghi chú Tổng kinh 

phí 

Trong đó Lợn con, lợn thịt 

các loại 

Lợn nái, lợn đực 

giống đang khai 

thác 

Lợn con, lợn 

thịt các loại 

Lợn nái, 

lợn đực 

giống 

đang khai 

thác  

Số 

lƣợng 

(con) 

cân 

nặng 

(kg) 

Số lƣợng 

(con) 

cân 

nặng 

(kg) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Thiệt hại từ 27/10/2020-

24/11/2020                   

1 Thôn ……..                   

1 Hộ 1……….                   

2 Hộ 2…………                   

2 Thôn ……..                   

1 Hộ 1……….                   

2 Hộ 2…………                   

     

 ………….., Ngày    tháng       năm 20…  

 

Ngƣời tổng hợp 

   

Xác nhận UBND xã 
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