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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ngày 29/7/2019 về mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi và điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch  
bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 

 
 

Ngày 29/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh 
dịch tả lợn Châu Phi và điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, 
ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản 
lý thị trường, UBND huyện Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo 
nội dung họp, ý kiến tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các 
thành phần tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Ngày 27/6/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong 
phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, để bảo đảm thực hiện đúng quy định 
của Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 
quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và điều 
chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn 
tỉnh tại Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
để phù hợp quy định của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết.  

Điểm b, Khoản 5, Điều 2, Quyết định số 993/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ quy định: “Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định mức 
hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch 
bệnh động vật với mức không thấp hơn ngày công lao động tại địa phương”. Do 
tính chất công việc phòng, chống dịch cần khẩn trương, kịp thời, Chủ tịch 
UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ để áp dụng, đồng thời sẽ báo cáo Hội đồng 
nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. Mức hỗ trợ thống nhất lấy theo 
mức tối đa Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 
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27/6/2019. Thời gian hiệu lực áp dụng quy định mức hỗ trợ từ ngày Quyết định 
của Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến thảo luận 
tại cuộc họp, hoàn chỉnh nội dung, trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 
03/8/2019 để xem xét, ban hành. Nội dung Quyết định cần quy định cụ thể các 
mức hỗ trợ để dễ áp dụng thực hiện, không dẫn chiếu đến các quy định tại văn 
bản khác của Trung ương, tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, KHĐT, TC; 
- Cục Quản lý thị trường; 
- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các Phòng: KTN, TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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