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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi  

có vật nuôi bị thiệt hại do bệnh Lở mồm long móng  

tại huyện Hướng Hóa năm 2018. 

   

                         
Kính gửi:   

                             - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 
           - Sở Tài chính. 
 
 Theo đề nghị tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 23/6/2020 của UBND 

huyện Hướng Hóa về việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có trâu, bò bị bị 
tiêu hủy do bệnh LMLM năm 2018; Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y làm việc, rà soát kết quả hỗ trợ tại huyện Hướng Hóa như 
sau: 

Từ ngày 31/10/2018 đến 06/12/2018, dịch Lở mồm long móng (LMLM) đã 

xảy ra trên đàn trâu bò, lợn của 64 hộ dân tại 9 thôn, bản của các xã Tân Lập, Tân 

Long, Hướng Tân, Hướng Sơn và Thị trấn Lao Bảo. Ngay sau khi phát hiện dịch, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Trạm Chăn 

nuôi và Thú y huyện Hướng Hóa phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

huyện và chính quyền các địa phương có dịch khẩn trương triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch theo quy định nên đến cuối tháng 12/2018 dịch đã được 

khống chế và dập tắt. 

Ngày 10/12/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận được Tờ trình số 

230/TTr-UBND ngày 04/12/2019 của UBND huyện Hướng Hóa về việc xin hỗ 

trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có gia súc buộc phải tiêu hủy do dịch LMLM 

năm 2018 tại xã Hướng Tân với tổng số 07 con (02 trâu, 05 bò). Sau khi đối 

chiếu với số liệu báo cáo dịch LMLM trong năm 2018 của Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện Hướng Hóa, có 05 con trâu bò không có căn cứ để hỗ trợ. 

Ngày 05/6/2020, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hướng Hóa đã mời 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Hướng Hóa làm 

việc với UBND xã Hướng Tân để xác minh, làm rõ số trâu bò bị bệnh LMLM đã 

tiêu hủy tại 2 thôn Ruộng và thôn Trằm từ ngày 18/11/2018 đến 08/12/2018, theo 

đó, ngoài 02 con bò đã được Chi cục Chăn nuôi và Thú y thẩm định với tổng 

trọng lượng 217 kg, còn có 05 con trâu, bò bị bệnh LMLM đã được Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch xã Hướng Tân tiến hành tiêu hủy nhưng chậm báo cáo số liệu 

cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Hướng Hóa để tổng hợp theo quy định.    



Sau khi rà soát hồ sơ kèm theo Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 05/6/2020 

của UBND xã Hướng Tân và Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 23/6/2020 của 

UBND huyện Hướng Hóa về việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có trâu, 

bò bị bị tiêu hủy do bệnh LMLM năm 2018 tại xã Hướng Tân; Chi cục Chăn 

nuôi - Thú y đã thống nhất với nội dung đề xuất của huyện Hướng Hóa.  

 Xét đề nghị của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tại Tờ trình số 403/TTr-
CNTY-QLDB ngày 13/7/2020 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn 
nuôi có vật nuôi bị thiệt hại do bệnh LMLM tại huyện Hướng Hóa và căn cứ 
Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị 
về việc quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại 
do thiên tai, dịch bệnh; Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Sở Tài chính xem xét quyết định hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc bị 
tiêu hủy do dịch bệnh tại huyện Hướng Hóa năm 2018, với các nội dung đề nghị 
hỗ trợ như sau: 

- Tổng số trâu bò buộc phải tiêu hủy: 07 con (05 bò, 02 trâu). 

- Tổng trọng lượng tiêu hủy là 1.122 kg. 

- Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: 50.490.000đ (Năm mươi triệu, bốn trăm chín 

mươi ngàn đồng chẵn) 

( Hồ sơ gốc lưu tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y ) 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính 

xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- UBND huyện Hướng Hóa; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, KHTC.          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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