
UBND TINH LANG SON CONG HOA xA HOT  CHU NGHiA VIT NAM 
S TAT CHfNH - sO' NONG NGHTP Dc 1p  — T' do — Hnh phüc  

VA PHAT TRIN NONG THON 
Long So'n, ngày U ?tháng 8 nàm 2019 

So :JS6}TDLN-STC- SNNPTNT 

HIfONG DAN 
Vé dôi tu'ç'ng, mñ'c ho tro', trInh tv', thu tic ho tro' 

trong phông, chông bnh djch tã 1Q'n Châu phi. 

Can c1r Nghj dinh so 02/2017tND-CP ngày 09/01/20 17 ca Chinh phü ye co' 
chê, chInh sách hO tr9' san xuât nông nghip de khôi phc san xuât ving bj thit hai 
do thiên tai, dch bnh; Chi thj sO 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 cüa Th'ti tuóng ChInh 
phü và các van bàn chi dao  phông chOng bnh Djch tá ign Châu Phi cüa trung u'o'ng; 

CAn ctr Nghj quyit s 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 phiên h9p ChInh phü 
thung kS'  tháng 02 nAm 2019; Nghj quyêt sO 42/NQ-CP ngãy 18/6/2019 cüa 
fh1nh phü ye vic triên khai mQt sO giâi pháp cap bach trong phông, chông Dch 
tã 1cm Châu Phi theo tinh than chi dao  cüa Ban BI thu Trung ucing Dâng tai  Chi 
thj so 34-CT/TW ngây 20/5/20 19; 

CAn cü' Quyt djnh s 793/QD-TTg ngày 27/6/20 18 ciia Thi tu'ng ChInh 
phü ye co' chê, chInh sách, dOi tuçing h trç)', rnirc ho trg kinh phi trong phông 
hOng tà 1cm Châu Phi; 

CAn cir Quyt djnh s 719/QD-TTg ngày 05/6/2008 ci1a Thu tu'ngChInh 
phü ye ChInh sách h trcl phông, chOng djch bnh gia sue, gia cam; Quyt dinh 
s 1442/QD-TTg, ngày 23/8/20 1 1 cüa Thà tuó'ng ChInh piü ye sira dOi, bO sung 
môt s diu cüa Quyêt djnh sO 719/QD-TTg ngáy 05/6/2008 ye ChInh sách ho 
trg phông, chOng djch bnh gia sue, gia cam; 

CAn ctr Thông tu' s 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cüa BQ 
Nông nghip và PTNT Quy djnh ye phông chOng djch bnh dng vt trën ctn; 

CAn cu1r Quyët djnh s 780/QD-UBND ngày 23/6/2012 cüa UBND tinh 
Lang San phe duyt rnu1rc kinhphI phàng chOng djch bnh gia sue, gia cam trên 
da bàn tinh Lng San; Quyet d4nh so 628/QD-UBND ngày 03/4/2019 cüa 
UBND tinh Lang  San ye vic sfra dOi, hO sung Diem a, KhoAn 1, Diêu 1 Quyêt 
djnh so 780/QD-UBNDngày 23/6/2012 cüa UBND tinh Lang San phê duyt 
±u1rc kinh phi phàng chong djch bnh gia si1rc, gia cam trên dja bàn tinh Lang 
San; Quyêt djnh sO 995/QD-UBND ngày 30/5/2019 cüa UBND tinh Lang San 
ye vic dieu chinh rnu1rc ho trg kinh phi phOng, chOng djch gia sic, gia cam tai 
£iêu 1, Quyet djnh sO 628/QD-UBND ngây 03/4/2019 cüa UBND tinh Lang 
S0an; Quyet djnh sO 1473/QD-UBND ngày 02/8/2019 cüa UBND tinh Lang San 
e viêc Ph duyêt mü'c hO tro' kinh phi phông, chông Bnh djch tA 1cm Châu Phi 

trên da bàn tinh Lang San. 



Can cü' thirc tin cong tác phông, chng dch bnh Dch tâ 1cm Châu Phi trên 
dia bàn tinh; 

Lien So: Tài chInh - Nong nghip và Phát triên nOng thôn thng nhât ban 
hành Huóng dn ye trInh cu, thñ tic h trci djch tà 1cm Châu phi nhu sau: 

1. Dôi tu'Q'ng áp dung: 

1.1. Tru'ó'c thói diem ngày 02/8/2019: 

- Di tu'çYng áp dung là ho chàn nuOi, chü trang trai, gia trai, t hcmp tác, 
hcmp tác xã san xuât trong linh vçrc chän nuôi bj thit hai  tru'c tiêp do dch bnh 
theo quy djnh cia Diêu 1, Nghj djnh so 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2017 cüa 
ChInh phü. 

1.2. Tz th&i dini ngCy 02/8/2019 dé'n ngày 31/12/2019: 

- DOi ti.rçmng áp dcng là các di tu'çmng duçmc quy dnh ti QuyM djnh s 
1473/QED-UBND ngày 02/8/2019 cüa UBND tinh Lang Son ye vic Phê duyt 
rni.rc h tro kinh phi phông, chOng Bnh djch tá 1cm Châu Phi trên dja bàn tinh 
Lang San (g9i c'hung là chü chàn nuOi). 

2. Nguyen tãc, diêu kin ho try' và thô'i gian xây ra thit hi 

Thixc hin theo quy djnh tai  Nghj dnh so 02/2017/ND-CP ngày 
09/01/2017 cüa ChInh phü. 

V diu kin dàng k2  k khai ban du dugc UBND cp xä xác nhn khi 
bat dâu nuOi 1cm: KhOng nhât thiêt phái dáp rng theo quy djnh tai  Miic 7, Ngh 
quyêt sO 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 phiên hyp ChInh phü thumng k' tháng 02 
nàrn 2019: "+ Chz vt nuôi du'çrc ho trQ khi có 1cm buc phái tiéu hiykhOng 
nhát thiét phái dáp z'ng diCu kin dáng k) kê khai ban dáu dupc UBND cap xâ 
xcc nhdn khi bat dáu nuOi l'n,' trong qua trInh trién khai phái báo dam cOng 
khai, minh bach, ding dO! tu'çfng, du'O'i s' gicm sat cz'ia Mt trn TO quOc các 
cap và ngu'&i dan, khOng dé xay ra hin tzccmng tryc lçii chInh sách. ". Do vy, de 
nghj các Huyn, Thành phO chü khi thârn djnh diêu kin hO trçl. 

3. Mi'c ho try', phu'o'ng thñ'c h try' 

3.1. Mile ho tro: 

Miirc h trçm thirc hin theo tüng thai diem quy djnh tai  các Quyt djnh: 

+ Quyt djnh s 780/QD-UBND ngày 23/6/20 12 cüa UBND tinH Lang 
San phê duyt mü'c kinh phi phOng chOng dch bnh gia süc, gia cam trên dja 
bàn tinh Lang San; 

± Quy& dinh so 628/QD-UBND ngày 03/4/2019 cüa UBND tinh Lng 
San ye viêc si.ra dOi, bô sung Diem a, Khoàn 1, Diêu 1 Quyêt djnh so 780/QD-
UBND ngày 23/6/2012 cüa UBND tinh Lang San phê duyt mrc kinh phi 
phOng chông djch bnh gia süc, gia cam tren dja bàn tinh Lang San; 

± Quyêt dnh sO 995/QD-UIBND ngày 30/5/2019 c1a UBND tinh Lang 
San ye vic dieu chinh mi.'rc ho trcm kinh phi phông, chOng djch gia sic, ga cam 



tai Diu 1, Quyt dinh s 628/QD-UBND ngày 03/4/20 19 cüa UBND tinh Lang 
S o'n; 

-- Quyt djnh s 1473/QD-IJBND ngày 02/8/2019 cüa UBND tinh Lang 
San ye viêc Phê duyêt rnirc ho tro kinh phi phông, chông Bnh djch tá ign Châu 
Phi trên dja bàn tinh Lang San. 

3.2. Phu'ong thii'c h trçY: H trçl trirc tiêp bang tiên m.t. 

4. TrInh tçr, thu tic h tr: 

4.1. Tru'ó'c thô'i diem ngày 02/8/2019.' 

Thirc hin theo quy djnh ti Ngh dnh s 02/2017/ND-CP ngày 
09/01/2017 cüa ChInh phü. 

4.2. Ti' thô'i diem ngày 02/8/2019 dê'n ngàv 31/12/2019.' 

- Khi b thit h?i  chü chàn nuôi 1cm phi hçxp vó'i co' quan chüc nàng trên 
4a bàn tién hành thông kê, danE giá thit hai,  hoân thin ho so' gi1i trirc tiêp len 
UBND cap xã dê giâi quyêt theo quy dinh. Dan dê ngh ho trçY thit hi chàn nuôi 
do djch bnh phâi tiêu hüy thc hin theo Mu sO 01. 

- Tai cap x: 

UBND cp xã (Hç5i dáng kiê'm tra do Chi t/ch UBND xâ thành lçp theo 
quy dinh tai Diem a, Khoán 3, Diêu 6 Nghf d,inh so 02/201 7/ND-CT ngày 
09/01/2017 cza C'hinh phi,) kiêm tra, rà soát, trén cci sO' don dé ngh hO trg dê 
tong hcTp hO so' lu'u tai  xã và gri ye Uy ban nhân dan huyn qua PhOng Nông 
nghip và Phát triên nOng thôn huyn, PhOng Kinh tê Thành phô; HO so cia 
UBND cap xä gôm: 

+ TO' trInh cp kinh phi h tra chii nuôi có 1cm phãi tiêu hiiy do djch bnh; 

-I- Dan d ngh h trç thit hi chàn nuOi do djch bnh phâi tiêu hiiy (mu 
91); 

+ Bjên bàn kim tra dich bênh trén dan lan (mu 02); 

+ Quyt djnh tiêu hüy 1cm bl mc bnh (mu s 03) 

+ Biên bàn kim dm và tiéu buy 1p'n (mu 04); 

+ Tong hçmp kinh phi h trç chü nuOi có dng v.t tiêu hüy do djch bnh (mu 05). 

- Ti cp huyn: 

Phông NOng nghip và Phát trin nông thôn huyn; PhOng Kinh t Thành 
phô cht:i trI, phOi hcmp vO'i phông Tài chInh - Ké hoch, Trung tam Djch yu nOng 
rghip, các ngành lien quan cña huyn, thành phO to chuc kiêm tra, rà soát thâm 
djnh ho so dê nghj h trcm do UBND cap xã gui len, báo cáo UBND huyn, thành 
ph6. 

UBND huyn, thành ph thng hçmp, báo cáo SO' NOng nghip và Phát trin 
nông thôn, SO' Tâi chInh. 

- Tai cp tinh: 



Can cir vào h so' d nghj cp kinh phi h trg cüa UBND huyn, thành ph 
gü'i, Si Nông nghip vâ Phát triên nông thôn có trách nhim rá soát, thâm djnh so 
lieu thiêt hai, rnirc do thit hai, kinh phi ho trçY chi theo tirng huyn, thành phô; xã, 
phu'ô'ng, thj trân; thôn, khOi phô báo cáo UBND tinh quyêt dnh phê duyt. 

- Can cir vào Quyt dinh cüa UBND tinh, S& Tãi chinh thirc hincâp bô 
sung có rniic ti.êu cho ngân sách cap huyn; UBND cap huyn cap bô sung có 
miic tiêu cho ngân sách cap xã. 

- UBND cp xa chju trách nhim thanh, quyM toán kinh phi h trçi cho 
các h san xuât bj thit hi; thanh toán dung dôi tu'çmg du'çic ho trc và thrc hiên 
cOng khai, dan chü rnü'c hO tr9' theo dung quy djnh hin hành. 

6. Ngun kinh phi 

Tiir nguOn Dir phông ngân sách cap xã, cap huyn; NguOn ngân sách 
Trung u'o'ng, ngân sách tinh ho trçY vâ các nguOn hpp pháp khác theo qay dnh 
cüa pháp 1ut. 

UBND các huyn. ihành ph& UBNI) cp xã chO dng s1r digig ngun dir 
phông ngân sách cap minh và các nguOn ãi chinh hp'p pháp khác dê thrc hin 
h tro' thiêt hai cho các chi vt nuOi. Tru'ô'ng hçTp mt'rc d thit hi 1n tr,ng khi 
thrc hin tat ca nguOn 1xc cña dja phu'o'ng nhung van không dü nguOn, các 
Huyên, Thành phô, các xã, phu?ng, thj trân báo cáo UBND cap trên dê duçc 
xern xét, h trçi'. 

7. Cong tác cong khai 

Can ctr Quyt dinh cña UBND tinh, UBND xa thirc hin Cong khai Danh 
sách các chü vt nuôi có 1cm mac bnh Djch tà 1cm Châu Phi buc phái tiêu hüy 
dirgc hO tr kinh phi (Máu 06,) theo các hInh thü'c sau: Niêm yet ti tri s 
LTBND cap xã; Thông báo bang van bàn cho Dáng üy, các to chirc chInh trj - xã 
hi a cap xä và tru'O'ng cac thôn,,tô dan phô; Cong khai trên các phuag tin 
thông tin di chung tai  cap xã và to dan phô; COng khai ti các cuc hpp thôn, to 
dan phô. Thai gian cong khai It nhât 15 ngày và 1p biên bàn niêm yet cong 
khai, kêt thüc cOng khai (Máu 07, Máu 08). 

Kt thüc thai gian cOng khai Danh sách các chü vt nuôi có 1cm map bnh 
Dich tá lan Châu Phi buOc phãi tiêu 'hüy duçxc ho trq kinh phi, TJBND cap xâ 
thirc hiên thanh toán cho các h san xuât b thit hi; thanh toán dung dôi tug 
duçic hO trçi theo dung quy djnh hin hành. 

8. lJiêu khoãn chuyên tip 

Tru'ó'c thai dim Huó'ng dn nay, thirc hin theo Nghj djnh s 
02/2017/ND-CP ngây 09/01/207 cüa ChInh phü ye ca chê, chinh sách hO tr san 
xuât nOng nghip dé khOi phpc san xuât vüng bj thit do thiên t?i,  djch bnh Va 
rnâu biêu kern theo Huó'ng dn nay. 

9. Quy trInh xü 1 khiêu ni 

UBND cp xà khi nhân du'çic dan khiu nai v viêc thanh toán h tro' k.inh 
phi do Dlch  bnh tâ 1c'n Châu phi, thành 1p  Hi dOng trxc tiêp giài quyêt các 
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thu tuc khiu nti theo quy dinh và có trách nhirn báo cáo UBND huyn, thânh 
phô ye xir 1 khiêu nan tai dja phuGng. 

Trong qua trInh trin khai thixc hin, nu có khó khän vuó'ng mc d nghj 
các huyn báo cáo ye S Tài chInh, S& Nông nghip và Phát triên nông thôn de 
xem xét giái quyêt theo thâm quyên hoc baa cáo UBND tinh xern xét, chi dao./. 

Noi n/l?in. 
- IJBND tinh (B/cáo); 
- UBMTTQ Tinli; 

UBMTTQ các huyn, TP; 
- BCD PCD tinh; 
- Các SO, nganh lien quan; 
- SO TTTT; Cng thông tin din tU tinh; 
- UBND huyn, thành ph& 
- Chi ciic ThO Y; 

PhOng NN&PTNT các huyn, phOng Kinh t TP; 
- Trung tam djch vii Nông nghip các liuyn, TP; 
- Lu'u VT SO TC, NNPTNT, 

ç 



Các mu biêu theo ho so d nghi h trçr thit hi do dlch  bnh 
(Kern theo Huàng dan lien ngành so /HDLN-STC-SNNP TNT ngày / 

/2019 cza lien 86' Thi chmnh và Sà NOng nghip và Phtht triên nOng thOn) 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lop-  Tir do- Hanh phüc 

DON DE NGH 
H trQ thit hii 1cm phi tiêu hu do djch hnh D!ch  tã IQ'n Chãu Phi. 

Mu 01 

KInh giri: 
- UBND - BCE) phông chong djch bnh huyn 
- UBND BCE) phàng chong djch bnh xã  

Têntôilà:  

Eia chi:  

Ké khai s lu'cing 1cm dä b tiêu hñy do bj bnh Djch tâ 1cm Châu Phi nhu sau: 

1. Thmi gian tiêu hüy: Ngày thãng närn 2019. 

2. S lucmng và trgng li.rcmng lçmn dã tiêu hüy: 

Tng s 1cm dã tiêu hüy là:  con. Trong dO: 

Lçmn con, 1cm thjt các loti:  con; tr9ng luqng:  kg. 

Lon nái, 1cm dirc ging dang ldai thác:  con; trQng hxng:  kg. 

3. H scm gri kern dan nay gôrn: 

f nghj UIBND- BCE) phông chng djch cOa xä xern xét và 
dé nghj UBND-BCE) phOng chong dch bnh huyn  h trçm thit 
hai do bnh Djch tá 1cm Châu Phi dã xáy ra trên dan 1cm ciia gia dinh tôi. 

Tôi xin cam kt ni dung theo bang kê nay là dung sir'tht và chu hoàn toàn 
ttách nhim tnràc pháp lut./. 

 ngày  thOng nàm 20.... 
Xác nhn cüa UBND xã Xác nhn cüa Tru'&ng thôn Ngirôi lam dffn (Doanh 

(K, dOng dãu) (Ky, ghi rO hp và ten) nghip, HTX) 
(Ky, ghi rO h và ten) 



CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc 1Ip - Ttr do - Hanh Phñc  

So: /BBKTDB 

BIEN BAN KIEM TRADICH BENH TREN BÀN LQN 

Horn nay, ngây tháng nàm 2019, 

Tai: Diachi:  

Chñng tôi gm: 

I. Dii din UBND huyn, TP': 

Ong (bà): Chirc v:  

Ong (bà): Chirc vu:  

4:ng (bà): Chtrc vJ:  

Ong (bà): Chtrc vli:  

Ong (bà): Chirc vii:  

II. Bti din UBND- BCB phông chông dlch  x, thj trãn  

1. Ong (bâ): Chrc vii: Lãnh do UBND  

2. Ong (bâ): Chrc vi: Trithng thti y xã (nhân viên thii y 

xã). 

3. Ong (bà): Chirc vi:  

. Ong (bà): Chirc vii:  

5. Ong (bà): Chcrc vu:  

IlL Bai diên co' so' chän nuôi thro'c kiêm tra: 

Ong (bà): Da chi:  
• Cüng tiên hânh kim tra dch bnh trén dan 1cm cüa co s& chàn nuOi 

Cu the nhu sau: 
1. Quymôdin1crn: 

Tong dan:  con. Trong do: 

Lçin con, ign thjt các 1oi:  con; tr9ng lu'ç'ng  kg; Lcm  nái, lan 
dirc giOng dang khai thác:  con; tr9ng lup'ng  kg. 

Uc tr9ng 1ung tirng 1oi 'cm bao nhiêu kg/con: 

Lu'uj5: lçriz mU izlu bj, 1rc iziu b/, nái loçii thai, ctc 1oii thai ctu'ic 1/nh vào kin liz/I. 

2. Tlnh hlnh dich bênh: 

Din bin dich bênh  

'Thành phn dai  din UBND huyn, thành ph nht thit phái có 01 can b có chuyén mon v 
Channuôithüy. 

Mu 02 



S loi-i ém, chat các 1oii ti thñ diem kirn tra nhu sau  

Các triu chi.mg cüa 1cm rn: 
fl St cao >40°C Cháy máu các I tir nhiên 

LII Non   Da chuyên sang màu dO 
P1 Chêt nhanh, chêt dt ngt Da xuât huyêt thârn tim vng ngr, bing 

Khác (mô tâ):  

TIch nuâc xoang bao tim, xcng ng1rc, 
xoang biing 
Thin xuât huyêt 

p L'n sñt can nhanh Xuât huyêt thanh quãn, bang quang vã be 
mt các ca quan ben trong 

Nu không m khárn: quan sat, kim tra và ghi vâo phn rnô tã v biu hn cüa 

xác lan, hach ben, hach c, rnãu da..... 

Khác (mô tã):  

Bênh tIch khi m khárn (nu có):  
Lách sung to, nhèi huyêt, xut huyOt 

fl Hch lympho sung vâ xuât huyét 

Ly mu (nu có):  

Kêt luân:  

3. Bin pháp xir 

Biên bàn gm 02 trang, du'gc 1p vão hi gRi phüt cüng ngày và 
thông qua cho các thành viên có ten trên cing nht trI và k tên./. 

UBND-BCJJ phOng chông Tru'&ng ThU y xä (nhãn viên Ngirô'i 1p biêu ban 
dchcñaxã thU xa) 

(kI ten, dóng dáu,) 

ChU hO chän nuôi Dii din huyn, TP2: Diii din Trung tam Dch vu 
(kI ghi rö hQ ten) Nông nghip 

2  Tt ca cac thành phAn di din cüa UBND huyên, TP (co mat) cfing 1c ten. 



I 

UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
XA  Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

So: /QED-UBND ngây tháng nàm 2019. 

QUYET JJ!NH 
V/v Tiêu hu km bi mc bênh  Mu 03 

   

CHU TICH U'( BAN NHAN DAN XA  

Can cur Lut T chñc ChInE quyn da phu'o'ng ngày 19/6/20 15; 
Can ciii' Luât Thu y so 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 
Can ciir Thông tu sO 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy djnh ye 

phông chông dch bnh dng vt trên can; 
Can cur Biên bàn kiêrn tra djch bnh sO ...../BBKTDB ngày ...../.. . ./2019; 

Can ciir Phiêu trâ 1ô'i lcêt qua xét nghiin so: /CD-XN, ngây 
/20 19 ci:ia Chi cc Thu y vilng II— Cuc Thu y; 

Xét d ngh cüa ye vic tiêu hug' dan 1cm bj mc 
bênh  

QUYET D!NII: 
Diêu 1. Tiêu hu lan mac bênh cüa ... ho chàn nuôi thuôc  

thôn , vói sO 1cm phâi tiêu hüy là  con; tong tr9ng hrçng ... kg. 
có danh sách chi tiêt ... h có ign phâi tiêu hüy theo biên bàn kiêm dêm kern 

theo). 
Ca ché chInE sách hO trçl dôi vói chü h có 1cm phâi tiêu huiiy bat buc 

theo quy djnh ti Nghj djnh sO 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2019 và Nghj quyêt 
so 16/NQ-CP ngày 07/3/20 19 cüa ChInE phü; Quyêtdnh sO 793/Q-TTg ngày 
27/6/2018 cüa Thu tuó'ng ChInh phü; Quyêt dnh so 1473/QD-UBND cüa Uy 
ban nhân dan tinh và các van bàn huó'ng dan cüa SO' Tài chInh, SO' Nông nghip 
vàpháttriênnôngthôn. 

Biêu 2. Ban chi do phOng chông djch bnh xã chü trI phôi hcp vO'i các 
b phn lien quan , chi do vâ 1p các thu tiic can thiêt dê tiên hânh 
têu hüy kp thO'i sO 1cm phâi tiêu buy bat buc cüa h chän nuOi trén theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diêu 3. Ban chi dao  phông chông dch bnh xâ, các dan vj lien quan và 
các chü h có 1p'n phãi tiêu buy chu trách nhirn thi hành Quyêt djnh nay. 

Quy& djnh nay có hiu lirc kt tü ngây k./. 

Noi nhmn: CHU TICH 

- Nhu Diu 3 và Diu 1; 
- BCD PCD huyn; 
-LuxuVT,TC. 



UBNDXA CONG HOA xA 119! CHU NGHIA VIT NAM 

BCD PHONG CHONG DICH Dc Ip — Tir do — Htnh phñc 

S: /BBKD-BCD , ngày tháng nàm 2019 
BIEN BAN 

KIEM DEM VA TIEU HUY LQN MAC BNH  

Horn nay, hi giO phüt ngãy.. tháng närn 2019. 

Mu 04 

Tii: , , huyn , tinh 
 Chiing tôi gôrn: 

Di din UBND-BCD phOng chng djch xã  

Ong (bà) Chiic vw  

Ong (bà) Chiirc vw  

Ong (bà) Chirc vw  

Diii din chü h cO 1cm phãi tiêu hüy: 

Ong(bã)  fjachi  

Ong (bã)  Dja chi  

Ong (ba)  Dja chi  

Ong (ba)  Dja chi  

Ong (bà)  fJa chi  

Ong (ba)  Fja chi  

Ong (ba)  Dja chi  

Ong (ba)  Da chi  

Các thành phn chüng kin khi kim dm di tiêu hu 

Ong (ba) Chirc vi:  

Ong(ba) Ch'rcvii:  

Ong (ba) Chirc v  

CUng nhau kirn darn và xác nhn vic tiêu hüy h xir 1 djch bnh nhir sau: 

1. s6 lucing 1çn phãi tiêu hüy gi:  con, trong do: 

Lcmn con, 1cm thit các loai:  con kg; Lcin nái, 1cm dirc ging dang khai 
thác:  con = kg. 

Tiêu hüy chôn sâu, khi'r tring bang hóa chit, voi bt thea quy djnh. 

2. Dja dim tiêu hüy: Tai  ,thOn , x 
 huyn , tinh  

Viéc tiêu hüy hoàn thânh hi.....gi .....phüt ngày tháng näm 2019. 



UBND- BCD phOng chng djch x  giao cho Cong an x, chju 
trách nhirn bão v an toãn ho chôn XáC lan (tôi thiu 48 giO sau tiêu hüy), pát hin 
và xr 1 kjp thO'i các van dê phát sinh sau tiêu hüy. 

Biên bàn duic lap thânh 03 bàn, dUYC các ben nht trI thông qua, lam can cr d 

thuc hiën h6 trçi theo quy djnh./. 

CHU HØ CHAN NUOL CONG AN XA TRUONG THON DiI DIN Di DIN TT 

HQ và ten Ho a.. k32
UBND-BCD DICH VU 

nhãn...
PCDXA NONG 

NGHIP 

CAC THANH PHAN 

CHUG I(IEN 

(UBMTTQ, Ban Cong 

tác mat trán thOn. Các 

doàn t1i. 



UYBANNHAN DAN  

TONG HQP sO LIfNG LQN TIEU HUY DO BNH DCH TA LN CHAU PHI 

BE NGH! HO TRq KINH PHI 

(Ti'r ngày tháng nàni 2019 dEn ngày tháng nãm 2019) 

Mu 05 

Ten chO h Thôn 

Tong cong Trong dO 

Ghi 
chü S 

lucing 
(con) 

Tr9ng 
lucmg 
(kg) 

Thành 
tii 

(dng) 

Lqn con, 1cm thit các 
loai 

Urn nái, ion due ging 
dang khai thc Don giá (VND) 

SO 
hrçing 
(con) 

Trcng 
luong 
(kg) 

Thành 
tin 

(dng) 

So 
lucing 
(con) 

Tr9ng 
luçing 
(kg) 

Thành 
tin 

(dng) 

Quyt 
djnh 

Quyt 
dinh Quyêt 

dnh 

Thôn.... 

Nguyen  Van A 

II Thôn.... 
Tong 
cong: - 

Ghi chñ: UBND cd'p huyên, xã st'c dung ,náu biEu nay dE tang hcip, dE xuât và báo cáo ke't qua vó'i UBND c4v trén. 

TRU'ONG THU Y xA (NHAN KE TOAN NGAN SACH xA TM. UY BAN NHAN DAN xA 
VIENTHUYXA) (K ten, dóng dâu) 



UY BAN NIIAN DAN xA..  
CONG KHAI DANH SACH HO CHAN NUOI CO LQN TIEU HUY DO BNH D!CH TA LQN CHAU PHI 

nuqC HO TRQ KINH PHI 
(Ticngày tháng näm2019dê'nngày tháng nám 2019,) Mu 06 

Ten chü h Thôn 

Tng cong Trong do 

Ohi 
chñ S 

luvng 
(con) 

TrQng 
iiiccng 
(kg) 

Thành 
tin 

(dng) 

Lon con, ion thit các 
loai 

Lon nái. inn duc giông 
dang 1ai iac 

Do'n giá (VND) 

So 
1iiçng 
(con) 

Trong 
lucing 
(kg) 

Thânh 
tiên 

(dOng) 

SO 
iuvng  
(con) 

Tr9ng 
hrgng 
(kg) 

Thành 
tiên 

(dàng) 

Quyt 
djnh 

Quyt 
djnh 

Quye 

Thôn.... 

Nguyen  
Van A 

II Thôn.... 

Tong cong 

TRU'OG THU Y XA (NHAN K TOAN xA TM. UY BAN NIIAN DAN xA 
VIEN THU Y XA) (Ks" ten, dong du) 



Mh s 07 
CQNG HOA XA HQI CHU NOT-hA VIT NAM 

Dc 1p - Ti.r do - Hinh phic 

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI DANH SAd 
HO CHAN NUOI LON TIEU HUY DO BNH D!CH  TA LQ'N 

CHAU PHI DUC HO TR KINH PHI 

Can c1r Thông báo s ......I... ngày. . . .tháng. .. .nàm... cüa 
ye vic niêm yet cong khai danh sách hQ chàn nuôi 1cm tiêu 

hüy do djch berth dch bnh tá lcmn Châu Phi duGc h trq kinh phi. 
Horn nay, vâo lüc. . .gi.. .phüt. . .ngây. . .tháng. . .nàm.., ti UBND xâ 

jphi.rng, thj trân): , chüng tOi tiên hành lap Biên bàn niêm 
'et cong khai danh sách h chän nuOi 1cm tiêu hüy do djch bnh dch bnh tã 1cm 

Châu Phi duçc h trç)' kinh phi 
I. Thành phãn tham dir: 
1. UBND xA (phu'ô'ng, thj trãn)  
- Ong (bà)  chtic vi  
- Ong (bà)  cht'rc v  
2. Dai din thôn, khôi phô: 
- Ong (bà)  chrc vi  
- Ong (bâ)  chü'c vi  
3.fti din cüa nhtthg h gia dInh có  
- Ong (bà)  ch(rc vi  
- Ong (bà)  cht'rc v11  
II. Ni dung: 
L.p Biên bàn ye vic niêm yet cOng khai danh sách h chän nuoi 1cm tiêu 

hUy do djch bnh dich bnh tá ign Châu Phi du'cmc ho trç kinh phi dê lam ca s 
thirc hiên chi trâ cho các ho chàn nuôi. 

Thai gian niêm yet cong khai danh sách h chän nuôi 1cm tiêu hüy do 
djch bnh djch bnh tã 1cm Châu Phi ducmc h trg kinh phi là 15 ngày tii ngày 
.... tháng närn den ngày tháng närn  

Biên bàn ket thi.iic 1iic gi .... pht  ngày  tháng .... nàm .. và 
duac dcc li cho các thành phãn tham dir cüng nghe và thông nhât k ten.!. 

UBND XA (phung, thj trn) DI DJN THON, KHOI PHO 
(K ten, dóng dâu) (IK ten, ghi rö h ten) 

D4d DIN HQ CHAN NTJOI NGLIOI cO TRACH N}iIM 
(kg, ghi rO hp ten) (k, ghi rö h ten) 

14 



Mu s 08 
CQNG HOA XA HQI CHTJ NOHIA VJT NAM 

'Dec 1p - Ti' do - Hanh phñc 

BIEN BAN KT THUC NIEM YET DANH SACH 
HO CHAN NUOI WN TIEU HUY DO BNH DICH  TA LqN 

CHAU PHI DIXOC HO TR1 KINH PHI 

Can c1r Thông báo s ......I... ngày. .tháng. .nãm... cüa 
v vic kt thüc niêrn yt cong khai danh sách h chãn nuOi 

1cm tiêu hüy do dich bnh dich bnh tá 1cm Châu Phi thrçc h trçi kinh phi , 
Horn nay, vâo 1iitc. . .giO'.. .phiit. . .ngày. . .tháng.. .nàrn.., ti UBND xä 

(phuO'ng, thj trn): , chñng tôi tin hành 1p Biên bàn idt 
thiic niêrn y& cong khai danh sách h chãn nuOi 1cm tiêu hñy do djch bnh dch 
bnh tá 'cm  Châu Phi duçc h tr kinh phi 

I. Thành phAn tham dir: 

1. UBNP xà (phu'ng, th trn)  
- Ong (bà)  chu1te v  
- Ong (bà)  chu1rc vi  
2. Dai diên thOn, khôi phd: 
- Ong (bà)  chü'c vi  
- Ong (bà)  chi1tc v  
3. Di din cüa nhng h gia dInh có  
- Ong (bà)  chu1rc vi  
- Ong (bâ)  chu1tc v  
II. Ni dung: 
Thng nht 1p Bin bàn kt thic niêrn yt cOng ldiai danh sách h chàn 

nuôi 1cm tiu hu1iy do dch bnh dch bnh tá 1cm Châu Phi dugc hO trQ' kih phi 
d lam co' sii trInh cp có thrn quyn phê duyt. 

Biên bàn kt thüc lu1ic gi .... pht  ngày tháng .... nãm .. và 
duc d9c 1i cho các thành phn tham dx cu1ung nghe và thng nhât k ten.!. 

T,JBND XA (phuOng, thj trn) Dd DIEN  THON, KIIOI PHO 
(K ten, dóng dâu) (K ten, ghi rO h9 ten) 

DiI DIN HO CHAN NTJOI 
(kg, ghi rO h9 ten) 

15 
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