
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND 
 

        Như Xuân, ngày      tháng 4  năm 2021 
    

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân do có lợn mắc bệnh dịch tả lợn  

Châu Phi từ ngày 27/10/2020-24/11/2020 (đợt 6) và cấp bù kinh phí  

do chênh lệch giá hỗ trợ từ ngày 01/01/2020 đến 12/02/2020 (đợt 5)  

trên địa bàn huyện Như Xuân 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 02/2017/NQQ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng 
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; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 
7/3/2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2019; 

 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;  

 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 Quyết định số 524/QĐ-UBND, ngày 06/4/2020 của UBND huyện 
Như Xuân v/v phê duyệt hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ 
ngày 01/12/20219 đến 12/02/2020 trên địa bàn huyện; 

 Căn cứ Thông báo số 30/TB-UBND ngày 20/4/2021 của UBND huyện Như 
Xuân v/v  niêm yết công khai kết quả thẩm định hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả 
lợn Châu Phi từ ngày 27/10/2020 đến 24/11/2020 trên địa bàn huyện Như Xuân; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng NN&PTNT huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân do lợn mắc bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi tiêu hủy từ ngày 27/10/2020-24/11/2020 (đợt 6) và cấp bù kinh phí 

do chênh lệch giá hỗ trợ từ ngày 01/01/2020 đến 12/02/2020 (đợt 5) trên địa bàn 

huyện Như Xuân cụ thể như sau:   
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 1. Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại 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. 

 + Lợn con, lợn thịt các loại: 30.000đ/kg. 

 + Lớn nái, đực giống đang khai thác: 35.000đ/kg. 

 2. Kinh phí hỗ trợ: Tổng kinh phí hỗ trợ: 101.727.500đ (Một trăm linh 
một triệu, bảy trăm hai bảy nghìn, năm trăm đồng), trong đó: 

 2.1. Kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân có lợn bị bệnh dịch tả lợn 
Châu Phi tiêu hủy từ ngày 27/10/2020-24/11/2020: 

 + Tổng số hộ có lợn bị thiệt hại: 15 hộ, gồm các xã: TT Yên Cát 03 hộ, 
Thượng Ninh 04 hộ, Thanh Phong 01 hộ, Thanh Quân 04 hộ, Tân Bình 01 hộ, 
Xuân Hòa 01 hộ, Cát Vân 01 hộ. 

 + Tổng số lợn tiêu hủy: 108 con, trọng lượng 3.032 kg; trong đó: lợn nái, 
đực giống 17 con, trọng lượng 1.602,5kg; lợn con, lợn thịt các loại 91 con, trọng 
lượng 1.429,5kg. 

 + Kinh phí hỗ trợ: 98.972.500đ. 

(Chi tiết theo phụ lục 01 kèm theo). 

 2.2. Kinh phí chênh lệch giá hỗ trợ cho các hộ dân có lợn bị bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi tiêu hủy từ ngày 01/01/2020 đến 12/02/2020:  

 + Tổng số hộ có lợn bị thiệt hại: 04 hộ, gồm các xã: Cát Tân 01 hộ; Thanh 
Xuân 01 hộ; Thanh Quân 01 hộ; Yên Cát 01 hộ. 

 + Tổng số lợn tiêu hủy: 11 con, trọng lượng 551 kg; trong đó: lợn nái, đực 
giống 4 con, trọng lượng 347kg; lợn con, lợn thịt các loại 7 con, trọng lượng 
204kg. 

 + Kinh phí chênh lệch cấp bù: 2.755.000đ. 

(Chi tiết theo phụ lục 02 kèm theo). 

 3. Nguồn kinh phí: Thực hiện theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 
23/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.  

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND các xã Thượng Ninh, Thanh Phong, Thanh Quân, Tân Bình, 
Xuân Hòa, Cát Vân, Thanh Xuân, Cát Tân và TT Yên Cát: Căn cứ đối tượng hỗ 
trợ và mức hỗ trợ được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, chủ động phối hợp với 
các phòng ban chuyên môn huyện: phòng NN&PTNT, phòng Tài chính - Kế 
hoạch để thực hiện việc giải ngân, chi trả hỗ trợ thiệt hại. Chịu trách nhiệm quản 
lý, cấp phát kinh phí hỗ trợ thiệt hại đến các hộ dân trên địa bàn và thanh quyết 
toán theo quy định. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Cấp kinh phí, hướng dẫn các xã thực hiện 
giải ngân nguồn vốn hỗ trợ và tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy 
định. 

 3. Phòng Nông nghiệp & PTNT: Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các 
xã; phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp hồ sơ quyết toán báo cáo 
Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp & PTNT theo quy định. 
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 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và 
PTNT, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch 
UBND các xã: Thượng Ninh, Thanh Phong, Thanh Quân, Tân Bình, Xuân Hòa, 
Cát Vân, Thanh Xuân, Cát Tân và TT Yên Cát và các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:     

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- PCT kinh tế UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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