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Kính gửi: HĐND, UBND phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang. 

 

Thực hiện Văn bản số 4115/UBND -TH ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XVIII.   

Cử tri phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang có ý kiến: “Xem xét hỗ trợ cho 

các hộ dân chăn nuôi bị thiệt hại về Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) năm 2020”. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri phường Ỷ La, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời 

như sau: 

1. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại cho các hộ chăn nuôi bị thiệt 

hại do bệnh DTLCP năm 2020 

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

2254/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí 

trong phòng, chống bệnh DTLCP năm 2020, cụ thể: 

Tại khoản 1, Điều 1, đã quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở chăn nuôi có lợn 

buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP là 30.000 đ/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn 

thịt các loại; 35.000 đ/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác. 

Tại khoản 4, Điều 1, quy định các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại được xem 

xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; các quy định của Luật Chăn 

nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi. 

2. Việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại cho các hộ chăn 

nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCPnăm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Ngày 05/01/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 

07/UBND-NLN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 

30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 06/01/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 

20/SNN-CNTY về việc tổng hợp số liệu thiệt hại do dịch bệnh DTLCP năm 

2020 gửi UBND các huyện, thành phố để thống kê số liệu thiệt hạị. 

Đến ngày 26/01/2021, UBND các huyện, thành phố đã hoàn thành việc 

thống kê số liệu thiệt hại do dịch bệnh DTLCP năm 2020; Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã tổng hợp và gửi Sở Tài chính (Văn bản số 126/SNN-CNTY ngày 
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27/01/2021 về việc tổng hợp số liệu thiệt hại do dịch bệnh DTLCP trên địa bàn 

tỉnh năm 2020) để báo cáo UBND tỉnh. 

Như vậy, hiện nay Chính phủ đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại cho 

các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP năm 2020, UBND tỉnh đã có chỉ 

đạo về việc thống kê thiệt hại; UBND các huyện, thành phố đã hoàn thành thống 

kê số liệu thiệt hại, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành việc tổng hợp số 

liệu gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh.  

Số liệu về thiệt hại do bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh từ 01/01/2020 đến 

31/12/2020 trên địa bàn tỉnh như sau: Tổng số lượng lợn mắc bệnh: 4.830 con 

(Lợn nái: 964 con, lợn đực giống 34 con, lợn thịt 2.528 con, lợn con 1.304 con); 

tổng khối lượng lợn mắc bệnh: 225.954,1 kg (Lợn nái, lợn đực giống: 107.269,0 

kg, lợn thịt, lợn con: 118.685,1 kg). 

Số liệu về thiệt hại do bệnh DTLCP từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 trên 

địa bàn thành phố Tuyên Quang: Tổng số lợn tiêu hủy: 329 con (Lợn nái: 83 

con, lợn đực: 01 con, lợn thịt 223 con, lợn con 22 con); tổng số lượng lợn tiêu 

hủy: 20.287 kg (lợn nái, lợn đực giống: 10.960 kg; lợn thịt, lợn con: 9.327 kg). 

Số liệu về thiệt hại do bệnh DTLCP từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 trên địa 

bàn phường Ỷ La: Tổng số lợn tiêu hủy: 74 con (Lợn nái: 13 con, lợn thịt 61 con); 

tổng khối lượng lợn tiêu hủy: 4.205 kg (lợn nái: 1.621 kg, lợn thịt 2584 kg).  

3. Về nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm, trong đó có bệnh DTLCP  

- Tiếp thu kiến nghị của cử tri phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, 

trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.  

- Để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hạn chế tối đa những thiệt 

hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong cử tri 

phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang tích cực thực hiện thường xuyên các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và phát triển chăn nuôi, như: Kê 

khai hoạt động chăn nuôi đầy đủ theo quy định với UBND phường; chăm sóc, 

nuôi dưỡng và theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến đàn gia súc, gia cầm; vệ sinh 

tiêu độc, khử trùng môi trường, chồng trại chăn nuôi, đảm bảo an toàn sinh học 

trong chăn nuôi; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định cho đàn gia 

súc, gia cầm; khi mua con giống về chăn nuôi phải rõ nguồn gốc, khỏe mạnh và 

đã tiêm phòng các loại vắc xin; đảm bảo cung cấp đầy đủ thức ăn cho gia súc, gia 

cầm; phải có chuồng nuôi, không thả rông gia súc, gia cầm; thường xuyên theo 

dõi sức khỏe gia súc, gia cầm, khi phát hiện có biểu hiện bất thường phải báo cáo 

ngay cho UBND xã hoặc Nhân viên Thú y xã để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Đối với bệnh DTLCP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về 

cách phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP; đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch 

theo đúng hướng dẫn, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, đồng thời 
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có giải pháp phát triển đàn ở những nơi không có dịch và những cơ sở chăn nuôi 

thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị HĐND và UBND 

phường Ỷ La thông tin đến cử tri trong phường biết. Trong thời gian tới, Sở 

Nông nghiệp và PTNT mong muốn nhận được nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị 

của cử tri để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao./.  

 
   

  Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND, HĐND TP Tuyên Quang (P/hợp); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (T/hiện); 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu: VT, CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đại Thành 
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