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Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

 Thực hiện Công văn số 3013/BNN-PCTT ngày 13/5/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Tại khoản 4  Điều 1. Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm 

- Tại điểm a, khoản 4 Điều 1 dự thảo nghị định sửa đổi đã nâng mức hỗ trợ 

cho gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai cao hơn mức hỗ trợ tại Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên so với giá thị trường hiện nay thì mức hỗ trợ dự thảo 

quy định còn thấp, đề nghị xem xét điều chỉnh nâng mức hỗ trợ gia súc, gia cầm 

như sau: 

+ Hỗ trợ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi 25.000 đồng/con; 

trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 35.000 - 45.000 đồng/con;  

+ Lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 400.000 - 500.000 đồng/con; trên 28 ngày 

tuổi, hỗ trợ 550.000 - 1.500.000 đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ 

trợ 2.500.000 đồng/con;  

+ Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 1.000.000 - 2.000.000 

đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2.100.000 - 6.000.000 đồng/con;  

2. Tại điểm b, khoản 4 Điều 1 thiệt hại do dịch bệnh, hiện mức hỗ trợ được 

giữ nguyên theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP được ban hành từ năm 2017, do đó 

mức giá hỗ trợ trên hiện nay là không phù hợp, đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ 

lên như sau:  

+ Hỗ trợ 40.000 đồng/kg hơi đối với lợn;  

+ Hỗ trợ 55.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai;  

+ Hỗ trợ 25.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) dưới 28 ngày tuổi; 

trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 45.000 đồng/con. 

3. Tại mục 7 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định: “Căn cứ tình hình thực tế 

của địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ đối với gia 

súc, gia cầm quy định tại điểm b, khoản 4 Điều này của các cơ sở sản xuất tối thiểu 

80% giá thị trường tại địa phương và tại thời điểm có dịch bệnh xảy ra nhưng 

không vượt quá mức quy định tại Nghị định này”.  
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Việc quy định như vậy, khi có dịch bệnh xảy ra trên diện rộng (phạm vi 

trên cả nước, như dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra từ năm 2019), trong 

trường hợp mỗi tỉnh quy định mức hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh khác nhau, sẽ xảy 

ra hiện tượng vận chuyển gia súc, gia cầm từ những nơi có mức hỗ trợ thấp sang 

những nơi có mức hỗ trợ cao. Để tránh tình trạng trục lợi, nguy cơ lan truyền dịch 

bệnh, đề nghị nghiên cứu xem xét có quy định phù hợp hơn. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CácSở: NN&PTNT, KHĐT, TC; 

-C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lương Trọng Quỳnh 
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