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Số: 311/UBND-NN 
Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí tiêu 

hủy lợn do mắc bệnh truyền nhiễm 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày  25 tháng 3  năm 2019 

  Kính gửi: 

    - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

    - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

    - Sở Tài chính. 
  

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về 

việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện 

Kỳ Anh đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 14/02/2019về việc phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 

19/02/2019 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019. Ngày 24/02/2019, tại thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ 

Sơn phát sinh dịch Lở mồm long móng trên đàn lợn,UBND huyện giao các phòng 

ban, đơn vị chuyên môn, UBND xã Kỳ Sơn tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh theo 

quy định (có hồ sơ tiêu hủy kèm theo). 

Để hỗ trợ thiệt hại cho gia đình có gia súc mắc bệnh chấp hành tiêu hủy, 

đồng thời khuyến khích bà con nhân dân khai báo kịp thời khi có dịch xảy ra, Ủy 

ban nhân dân huyện Kỳ Anh kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệpvà PTNT, 

Sở Tài chính căn cứ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của 

UBND tỉnh về việc quy định chế độ tài chính hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 

gia súc, gia cầm hỗ trợ số kinh phí: 3.644.200đồng, trong đó ngân sách tỉnh (90%): 

3.279.780 đồng, ngân sách huyện (10%): 364.420 đồng. 

Kính mong sự quan tâm, xem xét của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp&PTNT, 

Sở Tài chính./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp&PTNT; 

- Sở Tài chính; 

- Chi cục Chăn nuôi và thú y; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

- Phòng NN&PTNT; 

Gửi VB giấy và ĐT./. 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

Phạm Văn Dũng 
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