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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số: 617/UBND-KTN 

V/v hỗ trợ hộ chăn nuôi heo có heo 
bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo 

Châu Phi và hỗ trợ nuôi giữ heo 

giống cụ kỵ, ông bà 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2019 

 

           Kính gửi:  

                            - UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

          - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

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;  

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ về việc 

triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu 

Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 20/5/2019; 

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh 

dịch tả heo Châu Phi; 

 Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang;  

Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về 

việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực 

hiện chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 193/TTr-SNN&PTNT ngày 28/6/2019, 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo mức hỗ trợ thiệt hại cho hộ chăn 

nuôi heo có heo bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi, mức hỗ trợ nuôi giữ heo 

giống cụ kỵ, ông bà; và yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố, các cơ quan 

liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Trường hợp tiêu hủy heo để phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi 

trước ngày Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 có hiệu lực thi hành thì 

thực hiện theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ với mức hỗ trợ cho các 
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hộ sản xuất có heo phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có 

dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ là 38.000 đồng/kg hơi. 

2. Trường hợp tiêu hủy heo để phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi  từ 

khi Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi 

hành, mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

2.1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh 

vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh 

Dịch tả heo Châu Phi với mức cụ thể như sau: 

a) Đối với heo con, heo thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg heo hơi; 

b) Đối với heo nái, heo đực đang khai thác: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg heo hơi. 

2.2. Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 

2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty 

có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có heo buộc phải tiêu hủy do 

bệnh Dịch tả heo Châu Phi với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

a) Đối với heo con, heo thịt các loại: Hỗ trợ 8.000 đồng/kg heo hơi; 

b) Đối với heo nái, heo đực đang khai thác: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg heo hơi. 

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh 

sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có). 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không 

bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần 

chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà với 

mức 500.000 đồng/con heo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 nhằm nâng cao các 

biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy 

trì đàn heo giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh. 

4. Việc triển khai hỗ trợ phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, 

đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, 

không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.  

Thực hiện công khai chính sách và mức hỗ trợ trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và tại phường, xã, bảo đảm hỗ trợ trực tiếp đến chủ chăn nuôi bị 

thiệt hại.  

5. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổ chức, 

hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ 

các hộ chăn nuôi có số heo đã tiêu hủy theo quy định. 
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6. Căn cứ báo cáo UBND cấp xã, UBND cấp huyện tổ chức thẩm định và 

quyết định hỗ trợ theo quy định. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Tạm ứng từ nguồn ngân 

sách của UBND cấp huyện, cụ thể: 

a) Trước khi Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 có hiệu lực thi 

hành (từ ngày 21/5/2019 đến ngày 26/6/2019): Yêu cầu UBND cấp huyện thực 

hiện hỗ trợ các hộ dân có heo buộc phải tiêu hủy theo quy định và báo cáo chính 

thức bằng văn bản về số lượng heo mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi buộc phải 

tiêu hủy, số tiền đã hỗ trợ, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm 

nhất đến ngày 19/7/2019 để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp 

Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh sử dụng nguồn kinh phí chống bệnh Dịch tả heo 

Châu Phi năm 2019 đã bổ sung dự toán cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để cấp hỗ trợ UBND cấp huyện theo quy định (cấp hoàn trả kinh phí cho 

UBND cấp huyện). 

b) Từ khi Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 có hiệu lực thi hành 

đến ngày 31/12/2019:  

UBND cấp huyện thực hiện hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan có 

heo buộc phải tiêu hủy theo quy định (áp dụng mức hỗ trợ theo Quyết định số 

793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019), gửi báo cáo hàng tháng về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, 

hỗ trợ cho UBND cấp huyện (cấp hoàn trả kinh phí cho UBND cấp huyện). Thời 

gian gửi báo cáo trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

7. Đối với việc hỗ trợ thực hiện theo Mục 3 của Công văn này: Giao Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tiến hành rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định. 

Thời gian báo cáo đề xuất UBND tỉnh: Trước ngày 08/8/2019. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố, các 

cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Sở Tài chính;  
- TV BCĐ tỉnh thực hiện PCDB Tả heo CP; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư  
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