
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:        /SNN-TY 
V/v  tổng hợp số liệu lợn chết, ốm, buộc 

phải tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi, 

Quyết toán kinh phí  phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và  nhu cầu kinh 

phí còn thiếu 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2021 

  

Kính gửi:  

                               - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                                     - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng Sơn. 

                            

Thực hiện Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ 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 (DTLCP) năm 2020; Quyết 

định 733/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 02/4/2021 về việc phê 

duyệt mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã phường, thị 

trấn tổng hợp báo cáo một số nội dung sau: 

1. Tổng hợp nhu cầu kinh phí sử dụng trong phòng chống dịch bệnh 

DTLCP và kinh phí sử dụng hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy do bệnh 

DTLCP năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Tổng hợp số liệu theo biểu số 01 và số 02, 

02a, 02b, 02c, 02d, 02e, 02i, 02h đính kèm công văn); 

2. Tổng hợp báo cáo Quyết toán kinh phí sử dụng trong phòng chống dịch 

và hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh DTLCP năm 2020 (Tổng 

hợp số liệu theo biểu số 03 đính kèm công văn); 

3. Tổng hợp nhu cầu còn thiếu xin cấp bổ sung (Tổng hợp số liệu theo 

biểu số 04 đính kèm công văn); 

4. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng Sơn thống nhất số liệu với 

các huyện và thành phố và tổng hợp số liệu, dự thảo báo cáo của Sở Nông 

nghiệp và PTNT; 

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn rà soát, thống nhất số liệu theo biểu đính kèm và gửi báo cáo về Sở Nông 

nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y; bản mềm gửi vào địa chỉ 

email: chicucthuylangson@gmail.com) và Sở Tài Chính (bản mềm gửi qua địa 
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chỉ email: nguyenhongtamtc@gmail.com) trước ngày 20/08/2021 để 02 Sở 

thống nhất, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh theo yêu cầu. 

Trong quá trình tổng hợp báo cáo, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên hệ Chi cục  Chăn nuôi và Thú y 

để phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài chính tỉnh (P/hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC Sở; 

- Lưu: VT.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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