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Số: 926 /UBND-TCKH Đình Lập, ngày 27 tháng 8 năm 2019 

V/v thực hiện văn bản hướng dẫn 

 liên ngành số 1567/HDLN-STC-

SNNPTNT ngày 07/8/2019 

 

 
                       Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn.                           

Ngày 07/8/2019, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã ban hành Hướng dẫn liên ngành số 1567/HDLN-STC-SNNPTNT về đối 

tượng, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ trong phòng, chống dịch tả lợn Châu 

Phi, theo đó đã hướng dẫn chi tiết, cụ thể các nội dung về đối tượng áp dụng; về 

nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ và thời gian xảy ra thiệt hại; về mức hỗ trợ, phương 

thức hỗ trợ; về trình tự thủ tục hỗ trợ; về nguồn kinh phí; về công tác công khai; 

về điều khoản chuyển tiếp và quy trình khiếu nại, UBND huyện có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn chủ động nghiên cứu, áp dụng thực hiện theo 

hướng dẫn liên ngành; tiến hành kiểm tra, rà soát, tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

gửi UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, có trách 

nhiệm đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện theo hướng dẫn liên ngành, kiểm tra, rà 

soát, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ do UBND xã, thị trấn gửi lên, báo cáo 

UBND huyện. 

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và 

các cơ quan liên quan, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổ chức kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ do UBND xã, thị trấn gửi lên. 

(Gửi kèm hướng dẫn liên ngành số 1567/HDLN-STC-SNNPTNT ngày 

07/8/2019 của Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 

mạng nội bộ eoffice)  

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, TC-KH; (eOffice) 

- Trung tâm DVNN; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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