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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày
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V/v xin chủ trương và hỗ trợ
kinh phí dịch tả heo trên địa bàn
huyện Tân Hồng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp
Tiếp nhận Công văn số 201/BCĐ-PCDB ngày 29 tháng 5 năm 2020 của
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi của huyện Tân
Hồng về việc hỗ trợ hộ chăn nuôi có heo bị bệnh dịch tả Châu Phi đã tiêu hủy và
chi phí hỗ trợ lực lượng tham gia tiêu hủy heo bệnh năm 2020.
Căn cứ Quyết định 793/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong
phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.
Căn cứ Quyết định 212/QĐ-UBND-HC ngày 04 tháng 03 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố hết dịch tả heo Châu phi trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp.
Trên cơ sở báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng,
vật nuôi của huyện Tân Hồng có 01 hộ dân có phát sinh dịch bệnh sau ngày 31
tháng 12 năm 2019 là 16 con, tương ứng 925 kg, trong đó: heo con, heo thịt các
loại: 380 kg mức giá hỗ trợ là 25.000 đồng/kg; heo nái, heo đực đang khai thác:
545 kg giá hỗ trợ là 30.000 đồng/kg theo Quyết định 793/QĐ-TTg.
- Về mức hỗ trợ:
Theo quy định của Quyết định số 793/QĐ-TTg đã hết hiệu lực từ ngày
31/12/2019, nhưng trên địa bàn Tỉnh hiện nay còn 01 hộ dân bị ảnh hưởng dịch
tả heo Châu phi. Do đó, để hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng của dịch tả heo
Châu phi cũng như các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch đã nhận được hỗ trợ, Sở
Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận chủ trương cho chi hỗ trợ
01 hộ dân trên địa bàn huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp theo mức quy định của
Quyết định 793/QĐ-TTg như:
+ Heo con, heo thịt các loại: mức giá hỗ trợ là 25.000 đồng/kg;
+ Heo nái, heo đực đang khai thác: mức giá hỗ trợ là 30.000 đồng/kg.
- Về kinh phí:
Mức giá áp dụng theo Quyết định 793/QĐ-TTg đối với 925 kg với tổng
kinh phí là:
+ Heo con, heo thịt các loại: mức giá hỗ trợ là 25.000 đồng/kg x 380 kg =
9.500.000 đồng.

+ Heo nái, heo đực đang khai thác: mức giá hỗ trợ là 30.000 đồng/kg x 545
kg = 16.350.000 đồng.
Như vậy tổng kinh phí hỗ trợ là 25.850.000 đồng. Nhằm hỗ trợ kịp thời cho
người dân bị ảnh hưởng dịch tả heo và hoàn tất thủ tục hồ sơ thanh quyết toán
theo quy định. Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận hỗ trợ
cho ngân sách huyện Tân Hồng với kinh phí là 25.850.000 đồng (Hai mươi lăm
triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng).
Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn kinh phí dịch tả heo đã bổ sung cho ngân
sách huyện còn thừa.
Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét và chấp thuận./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- SNN&PTNT;
- UBND huyện Tân Hồng;
- Lưu VP; QLNS (ML).
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