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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong 

công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025 
 

 

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2022 - 2025. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - 

Ngân sách, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh); Lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Y tế, Hội Nông 

dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.  

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội 

dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Thống nhất cao sự cần thiết trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ rủi 

ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh. Đây là chính sách đặc thù 

của tỉnh, có tính nhân văn cao, nguồn lực ngân sách Nhà nước bỏ ra để thực hiện 

chính sách nhỏ (theo tính toán của cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn dự kiến khoảng 470.000.000 đồng cho cả giai đoạn 2022 - 2025), nhưng dự 

kiến hiệu quả mang lại lớn, tạo tâm lý yên tâm cho người thực nhiệm vụ tiêm 

phòng và chủ gia súc thuộc diện phải tiêm phòng, qua đó nâng cao tỷ lệ tiêm 

phòng gia súc, giúp ích cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khoanh vùng, dập 

dịch khi có dịch bệnh xảy ra, hạn chế sự lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người 

chăn nuôi. 

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến góp 

ý hợp lý tại cuộc họp, hoàn thiện lại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và các hồ sơ 

liên quan trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 5/2022 (kỳ 2), trong đó thống nhất một 

số nội dung như sau: 

- Thời kỳ thực hiện chính sách: giai đoạn 2022 - 2030.      

- Rà soát lại đối tượng áp dụng chính sách để bảo đảm đầy đủ, phù hợp với 

nội dung của chính sách. 

- Rà soát lại nội dung hỗ trợ, xây dựng mức hỗ trợ theo hướng quy định linh 

hoạt để chính sách áp dụng được lâu dài, cụ thể như: 
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+ Hỗ trợ chủ chăn nuôi có gia súc bị chết sau tiêm vắc xin phòng bệnh bắt 

buộc: quy định theo hướng mức hỗ trợ cho 01 kg thịt hơi gia súc bị chết tối đa 

bằng 70% giá trị 01 kg thịt hơi của loại gia súc đó theo giá thị trường tại thời điểm 

giá súc bị chết được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (tùy loại gia súc tính toán 

mức hỗ trợ khác nhau cho phù hợp). 

+ Hỗ trợ những người có nhiệm vụ trực tiếp tham gia xử lý tiêu hủy gia súc 

bị chết sau tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc và lực lượng thú y trong công tác 

triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh bắt buộc: mức hỗ trợ quy định theo 

hướng bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở tại thời điểm hỗ trợ (ví dụ bằng: 0,02, 

... lần mức lương cơ sở). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh 

chậm nhất ngày 26/5/2022./.  
 

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

- Ban KT-NS, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh); 

- Các Sở: NN&PTNT, KHĐT, TC, TP, YT; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT (PVĐ).     

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 
 

Dương Công Hiệp 
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