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Về việc giải trình chênh lệch 

kinh phí Dịch tả lợn Châu Phi 

năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thực hiện Công văn số 63/SNN-CNTY ngày 12 tháng 01 năm 2022 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc hoàn thiện báo cáo quyết toán 

kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh. 

 UBND huyện Đình Lập báo cáo giải trình về chênh lệch giữa báo cáo nhu 

cầu kinh phí và báo cáo quyết toán kinh phí Dịch tả lợn Châu Phi năm như sau: 

Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, ngày 27 tháng 8 năm 2021 UBND 

huyện đã ban hành Báo cáo số 724/BC-UBND báo cáo tổng hợp số liệu lợn 

chết, ốm buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi; Quyết toán kinh phí và nhu 

cầu kinh phí còn thiếu phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020. Theo 

đó tổng nhu cầu kinh phí là 78.574.000 đồng, trong đó: kinh phí hỗ trợ người 

dân có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là 52.620.000 đồng, 

kinh phí phòng chống dịch bệnh là 25.954.000 đồng. Cụ thể như sau: 

 1. Xã Lâm Ca: Tổng nhu cầu kinh phí 2.525.000 đồng, trong đó:  kinh phí 

hỗ trợ hộ chăn nuôi 1.800.000 đồng và kinh phí phòng chống dịch là 725.000 

đồng. 

 2. Xã Đình Lập: Tổng nhu cầu kinh phí 22.964.000 đồng, trong đó: kinh 

phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi 18.600.000 đồng và kinh phí phòng phống dịch là 

4.364.000 đồng. 

 3. Xã Bính Xá: Tổng nhu cầu kinh phí 39.475.000 đồng, trong đó: kinh 

phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi 20.160.000 đồng và kinh phí phòng chống dịch là 

19.315.000 đồng.  

 4. Xã Kiên Mộc: Tổng nhu cầu kinh phí (hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi) 

12.060.000 đồng. 

 5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: kinh phí phòng chống dịch 1.550.000 

đồng. 



 Ngày 07/01/2022 UBND huyện ban hành Báo cáo số 13/BC-UBND của 

UBND huyện về việc báo cáo quyết toán kinh phí Dịch tả lợn Châu Phi năm 

2020 là 54.170.000 đồng ( trong đó kinh phí hỗ trợ hộ chăn nuôi 52.620.000 

đồng, kinh phí phòng chống dịch bệnh 1.550.000 (Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp), chênh lệch so với báo cáo nhu cầu kinh phí 24.404.000 đồng do UBND 

các xã chỉ quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy, 

không thực hiện chi cho công tác phòng chống dịch do không bố trí được kinh 

phí. 

 UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở Tài chính; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng: Nông nghiệp và PTNT; Tài 

chính - Kế hoạch huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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