
UBND TtNH TUYEN QUANG CONG HOA xA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
LIEN SY: TAI CHEMB  - NN&PTNT Dc Ip - Tiy do - Hinh phüc 

S: 839 /FIDLS - STC - NN&PTNT Tuyên Quang, ngày 19 tháng 6 nám 2019 

IHITNG DAN LIEN S( 
TrInh tiy, thu ttic h trçr kinh phi cho h san xut, ngtrb'i chàn nuôi có Iqn 

mac bnh Djch tã lqn Châu Phi phãi tiêu hüy, h trq cho các to chü'c, cá nhãn 
trrc tip tham gia phông chông djch bnh trên dja bàn tinh 

Can cü Lu.t Ngân sách Nba n1xc s6 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 và các 
van bàn huó'ng dan Lut Ngân sách Nba nuâc hin hành; 

Can Cu Nghj djnh s 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2017 cUa ChInh Phü v co 
ché, chInh sách ho trg san xuât nông nghip dê khôi phiic san xuât v1ing bj thit hi 
do thiên tai, djch bnh; 

Can cü Quyt djnh s 7191QD-TTg ngày 05/6/2008 cüa Thu ti.rngChinh 
phü ye chInh sách h trg phông, thông djch bnh gia süc, gia cam; Quyêt djnh 
1442/QD-TTg.ngày 23/8/20 11 cüa Thu tithng Chinh phi:i ye süa dôi, bô sung mt 
so diêu cüa Quyêt djnh so 719/QD-1Tg ngày 05/6/2008 cüa Thu tuó'ng ChInh phü 
ye chInh sách ho trg phông, chông djch bnh gia siic, gia cam; 

Can cü Nghj quyt s 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 cüa Thñ tiró'ng ChInh phü 
tai Phiên hçp ChInh phü thithng ki tháng 02 näm 2019; 

Can cir Quy& djnh s 623/QD-UBND ngày 18/6/2019 cUa Uy ban nhân dan 
tinh phê duyt mrc ho trg kinh phi cho h san xuât, ngu&i chän nuôi có 1cm mac 
bnh Djch tà 1cm Châu Phi phãi tiêu hüy, h trg kinh phi cho các to chuc, cá nhân 
trirc tiêp tham gia phông chông dchbnh trên dja bàn tinh Tuyên Quang; 

Lien Sâ: Tâi chinh - Nông nghip và Phát trin nông thôn huâng dn trInh 
tçr, thu ti1c ho trçi kinh phi cho h san xuât, nguô'i chän nuôi có 1cm mac bnh Djch 
tá 1cm Châu Phi phài tiêu buy, ho trg kinh phi cho các tO chCrc, cá nhân tnrc tiêp 
tham gia phông chông djch bnh trên dja bàn tinh Tuyên Quang, c11 the nhu sau: 

I. Di tu'Q'ng h trçr 

H san xut, ngu?mi chän nuôi Co lçmn bj m.c bnh Djch tà Châu Phi buc 
phâi tiêu hüy. 

T chüc, cá nhân tharn gia tr1rc tip phông chng djch bnh. 

II. Ni dung h tro' 

H trçm trirc tip cho cac h san xut, nguài chän nuôi có 1911 mc djch bnh 
ho.c trong vüng có djch bat buOc phài tiêu hu5' theo yêu câu cüa co quan có thâm 
quyên dê phông, chông djch bnh lay lan, kê cà khi xuât hin djch bnh nhu'ng 
chu'a duc cOng bô djch theo quy djnh cüa pháp 1ut. 



H6 trq cho t chi'rc, cá nhãn trrc tip tham gia phông ch6ng djch bnh bao 
gôm: To chüc, cá nhn thirc hin nhim vii tiêu hüy 1cm (kê câcác loai 1cm, san 
phâm cüa 1cm do các 1irc luçmng phông, chông buôn 1u, tram  kiêm djch dng vt 
thu giü, thuc din bat buc phâi tiêu hüy); Phun hóa chat khir trüng tiêu dc và 
lirc 1ung tham gia th%rc hin nhim vi tai  các  tram  kiêm djch, chôt kiêm djch. 

Các ni dung h trçm phông, chng djch bnh khác không có trong hurng 
dn nay thçrc hin theo quy djnh hin hành cüa pháp 1u.t và van ban so 70 1/STC-
QLNS ngày 27/5/20 19 cüa Si Tài chInh. 

III. Nguyen tc và diu kiin h trq 

1. Nguyen tc h trq 

Thirc hin h trq trçrc tip b.ng tin mat. Vic h trçl phãi cong khai, minh 
bach, dung dôi tlxçmng, duâi sir giám sat cüa Mt trn to quôc và ngu&i dan, không 
dê xây ra hin tuong triic lçmi chInh sách. 

2. Diêu kin h trçr 

Thrc hin theo quy djnh tai  Nghj djnh s 02/201 7/ND-CP ngày 09/01/2017 
và Nghj quyêt so 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 cüa ChInh phü, trong do Chü 4t nuOi 
duqc ho trg khi có 1cm buc phâi tiêu hüy (không nhât thiêt phài dáp 1mg diêu kin 
dang k kê khai ban dâu duçic Uy ban nhân dan cap xâ xác nhn khi bat dâu nuôi 
Icm). 

IV. Mü'c h trçr và trInh ttr, thu ttic, ho sr h trçr 

1. H trcy cho nguM chàn nuôi có 1cm mc bnh Djch tâ 1cm Châu phi bu(5c 
phái tiêu hüy theo yéu câu cüa ca quan có thâm quyên. 

1.1.Mirchtrcm: 

- Di vOi 1cm con, 1cm thjt các 1oti: H tra 80%  giá thi tru'àng him hoi tai thà'i 
diem tiêu hüy. 

- Di vOi 1cm nái, 1cm dijc ging dang khai thác: H trq b.ng 1,5 1n so vci 
müc h trg dôi vOi 1cm thjt. 

- Giá thj tnx&ng lam ca s d xác dnh niirc h trçm: thirc hin theo Thông báo 
giá cã thj tnxmng cüa Sâ Tài chInh. 

1.2. TrInh tçr, thñ tiic và h so' h trçl: 

a) H san xu.t, ngii?ñ chàn nuôi có 1cm mc bnh bj tiêu hüy lam dan d 
nghj h trg thit hai  (theo mu sO 01 kern theo) có xác nhn cüa trir&ng thOn, khu 
dan cu gi:ri Uy ban nhân dan cap xã. 

b) Sau khi nhn ducmc  don d nghj h trq thit hai  cüa h san xut, ngi.r?mi 
chän nuôi. Uy ban nhân dan cap xâ chi dao  Hi dông kiêm tra (bao gôm: UBNI) 
cap xâ, cánb chuyên mon cap huyn, dai  din to chirc chInh trj xã hôi, dai diên 
thôn, bàn, to dan phô, chü vt nuoi) thirc hin kiêm tra, xác minh m1rc d thit hai, 
nhu câu ho trcm  cit the cüa timg h san xuât, ngthi chän nuOi; Lp biên bàn kiêm 
tra, xác rninh, xác nhn tieu hüy c1i the cüa tüng h san xuât, biên bàn phài ghi rO 
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thai gian, da dim, s luçmg, khi lugng cüa iiii con 1p'n tiu hy cüa th'ng h san 
xuât, nguô'i chän nuôi. 

Can cir biên bàn kim tra xác minh, xác nhn tiêu buy cüa h san xut, 
ngui chàn nuôi. UBND xä tong hçip thit hai, báo cáo Uy ban nhân dan cap huyn 
de thâm djnh, quyêt djnh h trq theo quy djnh, ho so gôm có: 

- Quy& djnh cüa UBND cp huyn cong b djch bnh trên dja bàn xã ho.c 
van ban yêu câu cüa co quan có thâm quyên you câu phâi tiêu huS'  dê phông, chông 
dch bnh lay lan, kê Ca khi xuât hin djch bnh nhung chiia duccc cong bô djch 
theo quy djnh. 

- Don d nghj h trçi thit hri do djch bnh cia h san xut, ngithi chän nuôi. 

- BiOu tong hop dO xuât h tror kinh phi bi thiOt hai do ion bi mac bênh Dich 
tâ Châu Phi buc phái tiOu buy cüa UBND cap xã (theo mâu so 02 kern theo) 

- BiOn bàn kim tra, xác mirth, xác nhn tiêu hüy ciii th cüa tüng hO san xut. 

- QuyOt djnh tiêu hüy cüa UBND cp xA; 

c) Sau khi nhtn &rçlc h so cüa UBND cp xâ. Trong thñ gian 15 ngày lam 
vic, UBND cap huyn giao phông Tài chInh - Kê hoch chü trI phôi hçip vi 
phông Nông nghip và Phát triên nông thôn và các phông chüc näng có liOn quan 
xác djnh so luçng 1cm tiêu hüy, thâm djnh kinh phi ho trçi hO san xuât, ngui chàn 
nuôi có 1cm mac bnh chi tiêt dOn timg hO,  tong hçmp trInh Uy ban nhân dan cap 
huyn xem xét quyêt djnh ho trg kinh phi theo quy djnh. 

d) Sau khi có Quy& djnh phO duyt h trçm kinb phi di vâi hO san xutt, 
ngu'i chãn nuôi có 1cm bj mac bnh Djch tã Châu phi buOc  phãi tiêu hüy. Trong 
thai gian 10 ngày lam vic, UBNID cap xâ thirc hin chi trâ tiOn ho trçl dôi vi các 
dôi tuçmng theo quy djnh. 

Tru?yng hçmp các hO san xut, ngui chän nuOi da g1ri don d nghj h trq thit 
hi tnthc thmi diem huâng dan lien sâ duçmc ban hành, dê nghj các hO san xuât, 
ngrthi chan nuoi can cü vào huóng dan liOn sâ và các quy djnh hin hành hoàn 
thin don dê nghj gui UBND cap xà. Sau khi ho san xuât, ngui chän nuôi hoàn 
thin don dO nghj hO trq thit hai,  UBND cap xâ thçrc hin theo dung trInh tir, thu 
tiic quy djnh tai  diem 1.2 khoàn 1 Mic IV huàng dn liOn s& nay. 

2. Chi ho trq cho 1irc luçing tham gia phông cMng djch bnh: 

2.1.Müc h trçi: H trçm 100.000 dngIngu&i/ngày di vi ngày lam vic và 
200.000 dOng/ngui/ngày dôi vi ngày nghi, ngày i, têt. 

2.2. TrInh tu, thu tuc và h so h tro: 

a) UBND cp xa can ci vào tInh hInh djch bnh thirc t, quy& djnh s lu9llg 
nguYi tham gia trçrc tiêp vào cOng táô phông, chông djch bnh trên dja bàn xà. 
UBND cap xa tong h9p kinh phi h trq dôi vói các cá nhân tham gia tWc  tiêp vào 
nhim vii phông, chOng djch bnh trên dja bàn xà, báo cáo UBND huyn thrn 
djnh, ho trçm theo quy djnh, ho so gOm có: 
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- Quyt djnh chixng tap can b th?c hin nhim vi phông, chng djch bnh 
cüa Uy ban nhân dan cap xã. 

- Bang châm cong cüa nhu'ng ngui tnrc tiêp tham gia nhim vçi phông, 
chông djch bnh (co xác nhn cüa Hi dOng kiêm tra hoc Uy ban nhân dan cap xã). 

- Biêu tng hçp kinh phi d& vi các cá nhân tham gia trçrc tip nhim v1i 

phOng, chông djch bnh duqc ho trq theo trng nhim vi ci the. 

b) Sau khi nhn dugc h sci cüa LTBND cp xã, UBND cap huyn giao 
phông Tài chInh - Kê hoch chü trI phôi hp các phông chüc näng có lien quan 
thâm djnh kinh phi ho trg dOi vri các cá nhân tham gia trrc tiêp thim vii phông, 
chông djch bnh, tong h9p, trInh Uy ban nhân dan cap huyn xem xét quyêt djnh 
ho trg kinh phi theo quy djnh. 

c) Sau khi có Quy& dnh phê duyt kinh phi cüa UBND cp huyn, UBND 
cap xã có trách nhim thirc hin chi:trâ tiên ho trçi cho các dôi tu'çmg theo quy djnh. 

V. Nguôn kinh phi: 

Uy ban nhân dan các huyn, thành ph chü dng sir diing ngun Dr phông 
ngân sách huyn, thành phô và các nguôn von hcip pháp khác dê h trçi kinh phi 
phông, chông djch bnh theo quy djnh. 

Truô'ng hçip nguôn Dr phông ngân sách các huyn, thành pM va các ngMn 
von hçip pháp khác trên dja bàn không dü de thirc hin M trg. Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phô tOng hçp thu câu kinh phi, báo cáo Uy ban nhân dan tinh, dông 
gui S Tài chInh, Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn de thâm djnh, trInh Uy 
ban nhân dan tinh xem xét bô sungkinh phi theo quy djnh. 

VI. To chile thuc hiên 

1. S& Tài chInh 

S Tài chInh có trách nhim tng hçip s lieu, cong M giá thj trithng 1cm hai 
trên dja bàn tinh hang tuân lam ca s dê xác djnh rnirc ho trçm cho den khi cap có 
thâm quyên cong bO hét djch. 

Chü trI, pMi hçmp vâi S& Nông nghip và Phát trin nông thôn va cac ccm 
quan, dan vj có lien quan thâm djnh kinh phi ho trq cho h san xuât, ngui chàn 
nuoi co lan mac beth dich phai tiêu huy, kinh phi ho tro tO chuc, ca nhân truc tiêp 
tharn gia phông chông djch beth (nêu co), trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, 
quyêt djnh. 

Chü trI, ph& hçmp vi các ngành lien quan giái quyt nhrng vuóng mc và 
kjp thè'i süa dôi thUng ni dung huó'ng dan cho phü hçmp vii quy djnh hin hành. 

2. S& Nông nghip vã Phát triên nông thôn 

Phéd hçmp vi Sm Tài chInh thrn djnh kinh phi M trg cho h san xuât, ngithi 
chän nuôi có 1 mac bnh djch phâi tiêu buy, kinh phI ho trçm to chirc, cá than trrc 
tiêp tham gia phông chông djch beth (neu có), trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, 
quyet djnh. 
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Kim tra, hucng dn Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Uy ban nhân 
dan xã, phiràng, thj trail trong vic kiêm tra, xac minh nhu câu thit hi cüa trng h 
san xuât, ngui chän nuôi. 

PMi h9p vâi Sâ Tài chInh và các ngành lien quan giài quyt nhthTlg vuóng 
mac và kip  th?yi si:ra dôi nhüng ni dung huâng dn cho phü hçrp vâi quy djnh hin 
hành. 

3. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 

Chü dng sü dung dir phông ngân sách huyn, thành ph và buy dng các 
nguôn von hçip pháp khác dê bô sung kinh phI cho các xa, phu&ng, thj trân dê thc 
hin theo quy djnh. 

Chi d?o  phông Tài chInh - K hoch, phông Nông nghip và Phát trin nông 
thôn và các phông chüc nàng có lien quan thçrc hin dung quy trInh, thôi gian, thu 
tiic xác dnh so luçmg 1cm tiêu buy, thâm djnh kinh phi h trçi theo quy djnh. 

Giao cho Phông Tài chInh - K hoach huyn, thành ph tir ngày 18/6/2019 
den khi cap có thâm quyên cong bô bet djch, thirc hin khâo sat thu thp giá thj 
tru'mg, báo cáo giá 1cm hGi trén dja bàn 04 lân/tháng, báo cáo Sâ Tài chInh vào các 
ngày thir 6 hang tuan dé Sâ Tài chinh thirc hin tong hçip so 1iu báo cáo giá th 
trLrèng 1cm hcmi trên dja bàn tinh lam cci sm xác djnh müc h trq. 

Báo cáo Uy ban nhân dan tinh, dnggri Sâ Nông nghip và Phát trin nông 
thôn, Sâ Tài chinh tInh hInh thit hai  và kêt qua thçrc hin ho trg cho h san xuât, 
ngu'mi chãn nuôi có 1cm mac bnh Djch tá 1cm Châu Phi phãi tiêu hüy, ho trg chotô 
chüc, cá nhân tham gia phông chông djch trên dia bàn sau khi cci quan có thâm 
quyên quyêt djnh cong bô kêt thüc dçmt djch. Chu trách nhim triiâc Pháp lut và 
Uy ban nhân dan tinh ye cOng tác ho trçm kinh phi trên dja bàn. 

3. Uy ban nhân dan xã, phtrông, thj trn 

Thành 1p  Hi dng kim tra d xác minh, xác nhn s luçmng 1cm mc bnh 
Djch tá Châu Phi; Quyêt djnh tiêu hüy 1cm mac bnh djch; tong hçmp so krçmg 1cm 
mac bnh djch phái tiêu buy; xác djnh kinh phi h trg cho h san xuât, ngui chän 
nuôi có 1cm mac bnh djch phâi tiêu buy, kinh phi h trçm cho to chüc, cá nhân trirc 
tiêp tham gia trçrc tiêp vào cong tác phông chông djch bnh trên dja bàn, báo cáo 
Uy ban nhân dan các huyn, thành phô theo quy dnh. 

Can cir Quy& djnh b sung kinh phi cüa UBND huyn, thãnh ph& thirc hin 
chi trâ kinh phi h trçm dam báo dung dôi tLr9g, dung trmnh tir theo quy djnh. 

Thirc hin quãn 1, sü diingvà thanh, quyt toán kinh phi h trcm  theo dung 
quy djnh cüa LuQt Ngân sách nhà nuOc và các van bàn hin hành hung dan thi 
hânh Lut Ngân sách Nba nuó'c. 

Báo cáo Uy ban nhân dan huyn, thành ph tInh hInh thit hai  va kt qua 
thirc hin ho trçm sau khi cci quan có thâm quyên quyêt djnh cong bO kêt thUc dçmt 
djch. Chju trách nhim truc pháp 1ut và UBND huyn, thànli. phO trong cong tác 
xác minh, xác nhn, tiêu buy 1cm  mac djch bnh. 
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SO TAI cmisH 
KT. GIAM DOC 

lAM DOC 

Nguyn Thti Thãnh Truong Quc Khánh 

z 

S1 NONG NGHIP VA PTNT 
KT. GIAM DOC 

GIAM DOC 

Trên day là mt s ni dung hithng dn thirc hin h6 trçl kinh phi cho h 
san xuât, ngiii chàn nuôi có ion mac bnh Djch tà lqn Châu Phi phâi tiêu hüy, ho 
trçl cho các lirc krçing trirc tiêp tharn gia phông chông djch trên dja bàn tinh. Dê 
nghj Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Uy ban nhân dan các xâ phi..thng, thj 
trân và các to chirc, cá nhân lien quan trên dja bàn tinh to chüc triên khai thirc 
hin theo van bàn huàng dan, trong qua trInh thirc hin, nêu có phát sinh vithng 
mac, dê nghj phàn ánh kjp thai ye S& Tài chInh, Sâ Nông nghip và Phát triê 
nông thôn dê phôi hçip hu'ng dan bô sung .1. 

Noi n/ian: 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Die Giám doe SO Tài chInh; 
- S& Nông nghip vâ PTNT; 
- Kho bc NN tinh (phôi h9p); 
- UBND các huyn, TP (thirc hin); 
- PhOng Tài chInh - KO hoach huyn, thãnh phO; 
- Ltru: VT, QLNS (NM..20). 
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MusôO1 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

BON BE NGH! 

H trq thit hi do Iqn bj mc djch bnh Ta Cha Phi buçc phãi tiêu hüy 

KInh g1ri: - Uy ban nhân dan xâ, phuà'ng ..... 

Tôi ten là  

Dia chi:  

Kê khai s 1uçing 1cm bj mc djch bnh Ta Châu Phi buc phãi tiêu buy nhu sau: 

Ngày mc ..; ngày tiêu hüy  

1. Lçin con: S krçing: .. con. Khi 1ugng: .. kg 

2. Lçin thjt: S krçing: . con. Khi krqng: .. kg 

3. Ln nái: S krg: .. con. Khôi hxqng: .. kg 

4. Lcin dixc: S lixcmg: .. con. Kh& lung: .. kg 

Ho sci hxu gm có: 

D nghj JiJy ban nhân dan xã (phtthng) xem xét, h trçl thit h?i  nêu 
trên cüa  

Tôi xin cam kt ni dung theo bang kê nay là dung si,r that và chju hoin toàn 
trách nhim truâc pháp 1u.t.I. 

XAC NHiN CUA BAT DIN 
THON/BAN/KHU DAN CL' 

(Kj, ghi rö hQ và ten) 

,ngày tháng nàrn20 
Ngu'ôi lam don 

(Kj, ghi r6 hQ và ten) 
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UY BAN NIIAN DAN Mu s 02 

BANG TONG HQP DE XUAT HO TRQ KINH PHI 
B! THIT HI DO LQN B! MAC BNH D!CH  TA CHAU PHI BUOC PHAI TIEU iriw 

(Tr ngày.... tháng.... nãm dn ngày .....tháng.... näm....) 

Tong hqp thit hi 

Tong giá trl 
thit hi 
fl

• 

Kinh phi h trçr 

Lç'n con, kyn thit Lon nái, 19n disc 

Tong 
L9'fl COfl, 1911 

Lfl!L 

LQI1 fl, 1911 
ui1C 

S 
Iu'o'ng 
(con) 

Trong 
ltrong 
(kg) 

Don gia 
(tr.dong) 

Thành 
. 

tien 
x (tr.dong) 

S 
hrong 

• (con) 

Trong 
hrorng 

• 
(kg) 

.. 
Don gia 
(tr.dong) 

Thành 
tien 

A (tr.dong) 

I 2 3 4 5 64x5 7 8 108x9 11=6+10 12=13+14 l3=6*8O I4=iO*8O%1.5 

TONG sO 

2  

3  
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