THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

Số: 2254/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ
kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính
phủ triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả
lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ
thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi năm 2020 như sau:
1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi nông hộ, chủ trang trại, tổ hợp
tác, hợp tác xã sản xuất, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang kinh
doanh trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc
phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với mức cụ thể như sau:
a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi;
b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi.
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 lợn buộc phải tiêu hủy do
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với mức hỗ trợ cụ thể như sau:
a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi;
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b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 12.000 đồng/kg lợn 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 lợn giống cụ
kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại
mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được
dịch bệnh.
4. Các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các
điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01
năm 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; các quy định
của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi.
5. Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương:
a) Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Ngân sách trung ương hỗ trợ 80%
mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại;
b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại:
Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân
sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa
phương để thực hiện;
Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân
sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ
ngân sách nhà nước;
Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại: Ngân sách trung
ương hỗ trợ 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
c) Các quy định khác:
Các địa phương huy động thêm tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh
để hỗ trợ thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi.
Trường hợp các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách
địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương (gồm: 50% nguồn
dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70%
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Quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần
chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ
nguồn để thực hiện.
6. Giám sát việc tổ chức hỗ trợ:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về
việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại
địa phương mình quản lý.
b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp
với các tổ chức đoàn thể, cơ quan liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ
trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương tổ chức thực hiện
các nội dung được phân công tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6
năm 2019 của Chính phủ.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổ chức thực
hiện các nội dung được phân công tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng
6 năm 2019 của Chính phủ.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đề xuất nguồn vốn phù hợp để tổ chức
thực hiện thành công Dự án đầu tư nâng cấp 02 phòng thí nghiệm thú y quốc
gia và 02 cơ sở nuôi động vật sạch bệnh đạt chuẩn quốc tế với mức an toàn
sinh học cấp độ III trở lên theo quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ để bảo đảm an toàn trong chẩn
đoán, xét nghiệm phục vụ công tác chống dịch và nghiên cứu sản xuất
các loại vắc xin, chế phẩm sinh học (kể cả nguồn dự phòng ngân sách
trung ương).
4. Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định này và số thực chi từ
ngân sách nhà nước cho các đối tượng bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra do
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo (có xác nhận của Kho bạc Nhà
nước), xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho từng địa phương và định
kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
Trường hợp dịch bệnh xảy ra ở phạm vi lớn, ngân sách địa phương
không đủ nguồn lực để thực hiện phòng chống dịch, căn cứ đề nghị của
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của
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số liệu báo cáo), Bộ Tài chính thực hiện tạm cấp bổ sung một phần kinh phí
cho địa phương để thực hiện (tối đa 70% mức ngân sách trung ương hỗ trợ;
riêng kinh phí hỗ trợ tổ chức, cá nhân có lợn buộc phải tiêu hủy theo Quyết
định số 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
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tạm cấp bổ sung 100% mức ngân sách trung ương
dự kiến phải hỗ trợ để có nguồn lực phục vụ tái đàn). Kết thúc đợt dịch bệnh
hoặc cuối năm, địa phương có báo cáo kết quả thực hiện chi ngân sách cho
công tác phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi, để Bộ Tài chính bổ sung thêm từ
ngân sách trung ương (trường hợp thiếu kinh phí) hoặc thu hồi về ngân sách
trung ương (trường hợp dư kinh phí) theo chế độ quy định.
5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung được phân công tại Nghị
quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ;
b) Quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định
thành phần và mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người trực tiếp
tham gia thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh động vật; thực
hiện việc tiêu hủy lợn, phun hóa chất khử trùng tiêu độc, phục vụ tại các trạm,
chốt kiểm dịch động vật; trực phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị
và tham gia triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở; thống kê đàn vật nuôi, xác định,
xác nhận thiệt hại do dịch bệnh (gọi chung là người tham gia phòng, chống
dịch bệnh động vật) với mức không thấp hơn ngày công lao động phổ thông
tại địa phương (150.000 đồng/người/ngày làm việc; 250.000 đồng/người/ngày
nghỉ, ngày lễ, tết).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ
điều kiện thực tế và tình hình biến động giá cả thị trường tại địa phương quyết
định mức hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho người tham gia phòng, chống dịch
bệnh nhằm tăng tính chủ động của địa phương trong triển khai hỗ trợ phòng,
chống dịch bệnh động vật (ngân sách địa phương đảm bảo phần kinh phí tăng
thêm so với quy định; ngân sách trung ương không hỗ trợ).
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này áp dụng để thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí trong
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết
ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả
lợn Châu Phi có trách nhiệm đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất
việc hỗ trợ kinh phí trong giai đoạn tiếp theo (nếu có).
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2. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3b).Loan

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

