
 

          UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày         tháng 3  năm 2020 

 V/v hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn  

mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho 

các lực lượng vũ trang 

 

 

 

      Kính gửi:  

          - Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện, thành phố. 

                                                                                                  

Xem xét Báo cáo số 89/BC-STC ngày 24/3/2020 của Sở Tài chính về việc 

hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho các lực lượng vũ 

trang, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến       

như sau: 

1. Đối với trường hợp một số đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh 

giao cho cá nhân đứng ra chăn nuôi trong khu đất của đơn vị (cá nhân tự bỏ kinh 

phí ra chăn nuôi, chỉ sử dụng đất của đơn vị lực lượng vũ trang): 

- Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị 

trấn rà soát, xác định lại chính xác việc các cá nhân tự bỏ kinh phí ra chăn nuôi, 

chỉ sử dụng đất của đơn vị lực lượng vũ trang (xác định thuộc đối tượng hộ gia 

đình thì được hưởng chế độ hỗ trợ), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

để tổng hợp.   

-  Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp bổ sung các đối 

tượng nêu trên vào số liệu kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi của toàn tỉnh. 

2. Đối với trường hợp một số đơn vị chăn nuôi của quân đội, chăn nuôi để 

tăng gia phục vụ cải thiện các bữa ăn cho chiến sỹ, trong khi có bệnh dịch tả lợn 

Châu phi xẩy ra đã báo cáo và phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn thực hiện 

việc tiêu huỷ lợn mắc bệnh:  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp bổ sung đơn vị  

Đồn Biên phòng Ba Sơn vào danh sách hỗ trợ chung của toàn tỉnh, gửi Sở Tài 

chính tổng hợp. 

3. Giao Sở Tài chính thực hiện: 

- Giao Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh báo cáo Bộ Tài chính bổ sung nhu 

cầu kinh phí phát sinh của tỉnh đối với các nội dung nêu trên. 
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- Căn cứ số kinh phí được Bộ Tài chính cấp bổ sung, trình UBND tỉnh hỗ 

trợ các đối tượng theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KGVX, TH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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