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V/v kinh phí phòng, chống 
Dịch bệnh tả lợn Châu Phi. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2018 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 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; Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg, ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về 

Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;  

Căn cứ Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống bệnh Gia súc, gia cầm; 

Thực hiện kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về 

Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2018-2019; Công văn số 175/UBND-KTN ngày 27/02/2019 của 

UBND tỉnh V/v triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống Dịch tả lợn Châu 

phi; 

Sau khi thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 

chính đề nghị các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội 

dung đảm bảo kinh phí phòng, chống Dịch tả lợn Châu phi như sau: 

1. Nội dung, mức chi hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch: 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 719/QĐ-TTg 

ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi bởi Quyết định số 

1442/QĐ-TTg, ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

“2. Hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch như sau: 

“a) Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc xin với mức bình 

quân cho một lần tiêm: 2.000 đồng/con lợn; 4.000 đồng/con trâu, bò; 200 
đồng/con gia cầm. Trường hợp mức bồi dưỡng theo lần tiêm dưới 100.000 
đồng/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 100.000 đồng/người/ngày”. 

b) Chi phí thực tế tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc trong vùng dịch 
phải tiêu hủy; gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm do các lực lượng 

phòng, chống buôn lậu, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc phải tiêu hủy theo quy 
định của pháp luật về thú y. 

c) Chi phí hóa chất các loại để khử trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại, 

môi trường; mua trang phục phòng hộ cho người tham gia phòng, chống dịch. 
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“d) Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ 

phòng, chống dịch để thực hiện tiêu hủy gia súc, gia cầm (kể cả gia súc, gia cầm, 
sản phẩm gia súc, gia cầm do các lực lượng phòng, chống buôn lậu, trạm kiểm 
dịch động vật bắt buộc phải tiêu hủy); phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục 

vụ tại các chốt kiểm dịch. Mức chi tối đa 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày 
làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết”. 

đ) Kinh phí tuyên truyền, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch; mua sắm 

thiết bị, vật dụng cho kiểm tra phát hiện, chẩn đoán bệnh dịch và phòng chống 
dịch theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”. 

Đồng thời, các nội dung, mức chi nêu trên được hướng dẫn cụ thể tại 

Khoản 2, Mục II, Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống bệnh Gia súc, gia cầm; 

Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, yêu cầu nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị và 

các căn bản hướng dẫn nêu trên, các huyện, thành phố quyết định thực hiện chi 

theo các nội dung, mức chi tối đa nêu trên đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

 2. Nội dung: Hỗ trợ trực tiếp cho các chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm 

phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc 

phải tiêu hủy: 

 Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ Phiên 

họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2019, Chính phủ đã quy định hỗ trợ đối với 

lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời 

điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra; đối với lợn nái, lợn đực giống đang 

khai thác, hỗ trợ với mức từ 1,5 đến 2,0 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác 

tại thời điểm có dịch bệnh. Hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai phối 

hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 

quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ Quyết định của UBND 

tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

3. Nguồn kinh phí: 

Từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và nguồn kinh phí 

hợp pháp khác theo phân cấp ngân sách nhà nước. Các huyện, thành phố chủ 

động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện, thành phố để thực hiện các nội 

dung, nhiệm vụ phòng chống dịch phát sinh trên địa bàn. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thành phố chủ 

động triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- KBNN Lạng Sơn; 

- Phòng TCKH các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Phòng: QLNS, TCHCSN; 

- Lưu: VT, HCSN. 

                  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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