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DEAN
Khôi phiic dan 1cm sau bnh D!ch tã 1cm Châu Phi
trên dla bàn tinh Quãng Trj giai doin 2021-2025
Phan thir I
SI) CAN THIET vA CAN CU PHAP L
XAY DuNG BE AN
I. Si1 cn thit xy diyng B an
Trong nhüTlg nãm qua, san xuât chän nuôi trên dja bàn tinh dã có nhng
chuyên biên tIch circ, chän nuôi phát triên theo hurng san xuât hang hóa,
phiiang thüc chän nuôi theo huàng trang trai tp trung phát triên minh. Cong tác
chçn giông, câi tao, nâng cao chat ltrcmg dan vt nuôi thrçic triên khai thirc hin
có hiêu qua. Các hoat dng chuyên giao và rng diving khoa h9c k thut, khuyên
nông chàn nuôi tiêp tc dirçc day manh và áp diing rng râi gop phân tang nàng
suât, chat 1ung và hiu qua kinh té cho ngixôi chàn nuôi. Trong xu th phát
trién chung cüa ngành chän nuôi, chAn nuôi 1cm nhttng näm qua dä có nhfng
bithc phát triên tot, hInh thirc trang trai phát triên nhanh, trm thành lTnh virc san
xuât chàn nuOi chInh, phô biên, mang 'ai hiu qua kinh tê và gän lien vâi däi
song cüa ngri nông dan trén dja bàn tinh. T' trçng san li.rçmng thjt 1cm hai xuât
chuông chiêm trên 70% trong tong san luvng thjt hcii xuât chuông toàn tinh.
Ben canh nhtrng két qua dat di.rcmc, chãn nuôi tinh Quàng Trj phãi dOi mt
vâi nhiêu khó khàn, thách thtirc do biên dng giá thj trlx&ng và djch bnh; d.c
bit bnh Djch tà 1cm Châu Phi (DTLCP) dã xáy ra gay thit hai nng né cho
chän nuôi 1cm trên dja bàn Quãng Trj.
Nàm 2020, tinh hInh bnh DTLCP có xu hithng giám dan, nhiêu dja
phuung dâ bet djch (qua 2] ngày) là diu kin d ngi.thi chàn nuôi thirc hin tái
dan ln. Tuy nhiên, do dan lqn nái và 1cm dirc giông khai thác tinh phiic vi cong
tác thi tinh nhân tao (TTNT) thiu hit tram trQng dn den nguOn cung lcm giông
và tinh 1cm phiic vti cOng tác TTNT khOng dáp 1rng dü nhu cAu cüa thj tru'?mg,
dOng thmi giá 1cm giông tang cao gay khó khàn cho cong tác khôi phiic và phát
trien dan lan.
D khôi phiic dan lqn, timg biróc n djnh san xut chàn nuOi, thirc hin t&
tái Ca cu chän nuOi theo hirOng tang cMt 1ung hang hoá, an toãn djch bnh, an
toàn sinh h9c trong thmi gian t9i, thI vic xây drng và ban hành Dê an "Khôi
phiic dan (cm sau bnh Djch tã lqn Chãu Phi trén da bàn tinh Quãng TrI
giai don 2021-2025" là bet 51rc can thiêt và cap bach.

IL Can cü Pháp I xãy dy'ng Be an
- Lut Chän nuoi so 32/2018/QH-14 ngày 19/11/2018 cüa Quôc hi;
- Lut Thu y so 79/2015/QH13 ngày 19/06/2015 cüa Quôc hi.
- Nghj djnh so 13/2020/ND-CP ngày 21/01/2020 cüa ChInh phü ye vic
huàng dan chi tiêt Lut Chãn nuôi;
- Nghj djnh so 55/2015/ND-CP ngày 09/6/2015 cüa ChInh phü ye chInh
sách tin dung phiic vii phát triên nông nghip, nông thôn;
-Quyêt djnh so 68/2013/QD-TTg ngày 14/11/2013 cüa Thu tithng ChInh
phü ye chInh sách h trçl nhãm giãrn tOn that trong nông nghip;
- Quyêt djnh sO 899/QD-TTg ngãy 10/6/2013 cüa Thu tithng ChInh phü ye
vic phé duyt Dê an tái co câu ngành nông nghip theo hithng nâng cao giá tn
gia tang và phat triên ben vQng;
- Quyêt djnh so 972/QD-TTg ngãy 07/07/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü
ye vic phê duyt Kê hoach quôc gia phông, chOng bênh Dich tá lan Châu Phi,
giai don 2020 - 2025;
- Quyêt djnh s 1520/QD-ITg ngày 06/10/2020 v vic phê duyt chin
luqc phát triên chãn nuôi giai don 202 1-2025, tam nhIn 2045;
- Thông tix so 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 cüa B Nông nghip
và PTNT ye HuOng dn thirc hin mt sO diêu ccia Quyêt djnh so
68/2013/QD0TTg ngáy 14/11/2013 cüa ThU tithng chInh phU ye chInh sách ho
trq nhäm giãm ton that trong nông nghip;
- Thông tu so 16/201 7/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017 cUa B Nông nghip
và PTNT ye vic ban hành quy chuân k thu.t quôc gia ye yêu cãu v sinh dôi
vi cG sâ san xuãt tinh lan;
- Thông tu so 22/2019/TT-BNNPTNT ngãy 30/11/2019 cUa B Nông
nghip và PTNT ye vic hung dn mt so diêu cUa Lut Chãn nuôi ye quán l'
giông và san phâm giông vt nuôi;
- Thông tu' so 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 cUa B Nông
nghip và PTNT ye vic hithng dan rnt sO diêu cUa Lut Chän nuôi ye hot
dng chän nuôi;
- Thông ux sO 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2020 cUa B NOng nghip
va PTNT ye quy djnh tiêu chi kinh té trang tri;
- Thông tu so Thông tu so 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/20 14 hii&ng dan ho
trçY lãi suât vay von vã cap bU chênh lêch lãi suât do thrc hiên chInh sách ho tro
nhäm giãm ton that trong nOng nghip;
- Thông ttx so 82/2019/TT-BTC ngày 15/1 1/2019 cUa B Tâi chInh ye vic
sira dôi mt so dieu cUa Thông tu s 89/20 14/TT-BTC ngáy 07/7/2014 hithng
dan ho trg lãi suat vay vOn và cap bU chênh 1ch lâi suât do thirc hin chInh sách
ho trV nhäm giãm ton that trong nông nghip;
- Thông tir sO 13/201 4/TT-NI-INN ngãy 18/4/2014 cUa Ngân hang Nhã
nithc HuOng dn vic cho vay theo Quyet djnh sO 68/201 3/QD-TTg ngày
14/11/2013 cUa thU tung ChInh phU ye chInh sách ho tr nhäm giârn thiêu ton
that trong nOng nghip;
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- Thông báo s 3496/TB-BNN-VP ngày 26/5/2020 cia B Nông nghip Va
PTNT v vic thông báo kin kt 1un cüa B tru&ng Nguyn Xuân Cung tai
Hi nghj thüc dAy phát trin chãn nuôi 1cm.
- Cong van so 3671/BNN-CN ngày 02/6/2020 cUa B Nông nghip và
PTNT ye vic tang cung tái dan 1n;
- Cong van s 5329/BNN-CN ngày 25/7/2019 cia Bô Nông nghip và
PTNT v vic tang cu&ng mt s bin pháp k thut tong hçp v an toàn sinh
hçc trong chän nuôi 1cm d phông, chng bnh DTLCP.
- Nghj quyt 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 cüa Tinh üy v day m?nh tái CY
cAu nông nghip gAn vOi thçrc hin chuang trInh rnçlc tiêu Qu& gia xãy drng
NTM giai don 20 17-2020, dnh hung den nãrn 2025;
- Nghj quyt s 37/2020/NQ-HDND ngày 23/7/2020 cüa Hi dông nhân
dan tinh v vic ban hành Quy djnh ni dung chi, mirc chi các hoat dng khuyên
nông trén dja bàn tinh Quáng Trj;
- Cong van s 3015/UBND-NN ngày 07/7/2020 cüa UBND tinh ye vic
xây dirng d an h trçi nguäi chãn nuôi v ging 1cm nái d khôi phitc san xuAt
sau Djch tâ 1cm Châu Phi.
Phãn thu ii
TINH HiNH CHAN NUOI LON TU' THOl DIEM XAY RA
BNH DId TA LQN CHAU PHI DEN NAY
I. Thyc trng phát triên chãn nuôi 1cm tr cuOi näm 2018 den nay
1. Tong dan 1cm
Giai don cui 20 18-2020, chän nuôi lqn lien tip gp nhiu khó khän lan
nh.r giá san phAm chãn nuOi lqn bin dng lien tilc, bnh DTLCP xãy ra ti dâu
nam 2019 dn nay dà gay thit hii ht stirc nng n cho san xuât chãn nuOi ion.
Tong dan ign giârn nhanh, cui nãrn 2019 ('th&i diem bnh DTLCP du'çic kiém
soát) chi cèn 109.777 con, giãm 54,9% so vói thmi dirn cui nãm 2018 (thai
dkm trithc DTLCP). Trong do: dan Ian nái cOn 24.800 con, giám 57,2%; dan
1cm drc ging phc vu cOng tác TINT chi cOn 10 con, giãm 87,5%; san 1ung
thjt 1cm hoi xuAt chung näm 2019 dat 27.491 tAn, giãrn 5,28%. T' tr9ng San
krgng thjt ign hai trong t6rig san ftrgng thit hoi xuAt chuông cac 1oi có xu
huang giãm (tr 72,77% näm 2018 xung cOn 69,45% nãrn 2019).
Nam 2020, bnh DTLCP có xu hithng giàm, ngirâi chãn nuôi tái dan trâ 1i,
tong dan 1cm tang dan, tInh den 0 1/7/2020 tong dan 1 cm toàn tinh 154.117 con
(trong do: 1Q'n thjt 128.913 con, IQ'n nái 25.204 con), tang 44.340 con so vâi cuôi
nam 2019 (86 lieu tOng dOn chi tiét tçzi P/ni lye 1, 2).
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2. Cong tác ging lqn
Tnxâc thii diem xãy ra djch bnh cong tác giông 1cm duçYc thirc hin bài
bàn, quyêt 1it, các giông 1cm näng su.t cht krçing cao dirgc nhp nuOi và ph
biên rng rãi nhu các giông: Yorshire, Landrace, Duroc, Pietran, Pi-Du và t hçip
lai 2 máu, 3 máu cüa các ging, dA gop phn nâng cao chat hrcmg dan ging,
mang 1i näng suât, hiu qua cao trong chãn nuôi lqn. T' 1 lqn ngoi, lqii lai
ngoi chiêm 80,76% tOng dan ign toàn tinh. Co cu dan icm nái chirn 25% tong
dan; lgii thjt 75% tong dan. Tuy nhiên, sau khi xáy ra dch bnh cong tác quãn l
gp nhiêu khó khãn, các co sâ san xuAt, kinh doanh ging 'cm giãm dan, nhiêu
Co si phãi xóa sO, dc biêt trên dja bàn tinh có 6 co so chàn nuôi lqn dirc giông
thI có den 4 co sO phãi dirng hoit dng do dan Icm b bnh DTLCP, tOng s 1cm
drc giông cCia 4 co sO bj cht Va tiêu hay 70 con.
3. Phtro'ng thá'c chàn nuôi I9n
Trong nhQng näm qua các hInh thOc chãn nuOi lqn theo huOng trang trai,
gia tr?i cong nghip, bàn cOng nghip ngày càng phát triên. Các mô hInh lien kêt
nh.r lien kêt gi&a nguOi chän nuôi vOi doanh nghip, lien kt giia các h chän
nuôi ngày càng di.rqc nhân rng và phát huy hiu qua. Tuy nhiên, sau thOi diem
xày ra DTLCP, các trang tri chãn nuOi có xu hi.rOng giãm dan, chän nuOi lqn
nông h gtp nhiu khó khan, trong dqt djch näm 2019 có 10.798 h có 1cm bi
djch bnh phãi tiêu hüy, näm 2020 (tinh dn ngày 05/8/2020) có 161 h chãn
nuOi kin có djch phãi tiêu hüy. Cong tác tái dan 1cm ti các nông h hin rat khó
khãn do diêu kiên chàn nuOi chLra dam báo, thiêu vOn, thiêu nguOn con giông.
NhIn chung, chãn nuOi lqn tinh Quãng Trj vn chü yêu là chãn nuOi nOng
h, nhO lé, k thut lc hu, phuurig thirc chãri nuOi vii mang tInh tn diing và
tlr phát nén khi xây ra djch bnh và thj truOng bin dng thI khá näng bj tOn
thi.rong cao.Chãn nuôi trang trai sO h.rqng con it, toàn tinh hin có 233 trang tri
chän nuôi icm trong do có 22 trang tr?i chän nuOi lien kt vOi các cong ty thOc
an chän nuOi, 01 trang trai duqc cp giy chirng nhn VietGAP. Tong dan lqn ti
các trang trti chim gAn 20% tng dan lqn toàn tinh.
4.Ktquã thtyc hin chinh sách trongchän nuôi lqn
De h tro nguOi chãn nuôi vuqt qua khó khänUBND tinh dã chi do các
SO, Ban, ngành cp tinh, UBND các huyn, thj xà, thãnh phô uu tiên h trq chãn
nuOi lqn, thirc hin các dir an phát trin san xuât thuc chuong trInh MTQG xãy
drng nOng thOn mOi: Trong nàm 2018, h trq 01 Dr an "Lien ket phát triên chän
nuoi !cm an toàn theo tiêu chuãn VietGap" ti xà Cam Nghia, huyn Cam L,
tong kinh phi h trq 300 triu dng. Nãm 2019, h trg dy an 'Liên két phát triên
chän nuOi lcm theo llu'óng an toan sinh h9c" ti xä Triu Trach, huyn Triu
Phong, tong kinh phi h trq 300 triu dng. Tuy nhiên, den nay van chtra có
chinh sách riêng nào cho phát trin chãn nuôi lgn t?o dng lçrc d khôi phçic và
phát trien dan 1cm.
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5. TInh hInh dlch bnh và cong tác phông chng dlch
Giai don cu6i 2018-2020, tInh hmnh djch bnh trên dan 1cm din bin phrc
tp, dc bit là 2 bnh truyn nhim nguy him là LMLM và DTLCP dã xây ra trên
din rng. UBND tinh dã chi do các Si, Ban, ngành cp tinh, UBND các huyn,
thj xa, thãnh ph trin khai quy& 1it các bin pháp chng djch theo chi do cüa
ChInh phü, B Nông nghip và PTNT nên djch bnh ca bàn &rcic kh6ng ch&
- Näm 2019:
+ Djch LMLM xãy ra trên dan 1cm. S 1cm mc bnh phái tiêu hiy là 1 .428
con ('trong do: 87 nái, 1.110 lçtn thjt, 231 1cm con,); tong tr9ng lucing tiêu hiy
61.073 kg;
+ Bnh DTLCP: Tr ngày 25/3/20 19 dn ngày 31/12/2019, djch dã xây ra
tai 119 xA, phtxäng, th trn cüa 9 huyn, thj xã, thành ph và huyn dào Cn Co
buc phãi tiêu hüy 54.930 con (trong do 16.161 lqn nái, 22.539 1cm thjt và
16.230 lqn con theo me). Trong do có nhiu xâ, phisng, thj trn tái phát djch t&
2-3 ln.
- Näm 2020: Beth DTLCP có xu huâng giám din, các djch xây ra rãi rae,
tr phát ti ch, s 1cm mc bnh, chat it, không có hin ti.rgng lay lan sang các h
dan 1in k; tInh dn ngày 05/8/2020, bnh DTLCP dA xây ra ti 161 h chãn
nuôi tai 78 thôn, 43 xà cüa huyn 06 huyn (Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong,
Hãi Lang và Cam L, thj xà Quãng Trj) vài thng s 851 con, trong do có: 162
nái, 467 1 cm thjt và 213 1cm con theo mc ('Si lieu 1cm tiêu hüy do DTLCP chi ti&
tgi Phy lyc 3,4,)
II. Khó khán, thach tht'rc trong cong tác khôi phyc và phát trin dan
lçn hin nay
- Do ãnh hu&ng cüa bnh DTLCP nên tng dan giàm, dc bit là dan 1cm
nái hin nay cOn 25.204 con, dan 1cm dirc ging khai thác tinh phvc vij cong tác
TTNT chi cOn 10 con dn dn thiu ht con ging nghiêm trçng, dy giá cã con
ging len cao nên ngtthi chän nuOi gp nhiu khO khãn trong vic tái dan;
- TInh hInh djch bnh trên dan gia sue phüc tap, dc bit là bnh DTLCP
dn nay vn chi.ra có vc xin phOng bnh và thu6c diu trj;
- Chän nuôi tinh ta chU yu là chãn nuôi nông h, nhO lê nén vic áp dung
an toãn sinh h9c trong chän nuoi d phOng bnh gp nhiu khó khãn, nguäi chän
nuôi Co tam 1' e dè và không mu6n tái dan;
- Ngtthi dan cOn thiu vn d du tu vào san xut chän nuôi;
- Giá thjt 1cm tang cao lam ãnh huâng dn vic tiêu tht tht vã các san phãm
chän nuoi, lam giãm san lupng tiêu thi1 thjt trên dja bàn;
- Hin nay tinh vn chua có chInh sách riêng cho cong tác khôi phiic và
phát trin dan 1cm sau thit hi nng n do bnh DTLCP gay ra.
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Phan thtr III
MJC TIEU, NQI DUNG CUA DE AN
I. Myc tiêu cüa d an
1. Myc lieu lông quát
- Khoi phc và nâng cao chat ltrçmg dan 1cm cüa tinh. Chü dng, day manh
san xuât 1cm giông chat hrçcng phic vi ngix?:ii chán nuôi tái dan sau DTLCP,
nhanhchóng on djnh sànxuât, bInh On giá thjt 1cm trên thj tru&ng, gop phân thijc
hin tot cong tác tái co câu nông nghip;
*
- Kiêm soat bnh DTLCP, thrc hin tái dan 1cm, gop phân on djnh san xuât,
dam bâo cung cap thrcphâm sach cho ngtxäi tiêu dung.
2. Myc lieu cy the
a) Xay drng &rgc mt s mô hInh chãn nuOi lqn tht an toin sinh hpc, lam
co sä dé ngu&i chän nuOi hçc t.p và nhân rng.
b) Khôi phiic và phát triên dan 1cm dat 243.000 con vào nãm 2025, dan 1cm
nái dat trén 48.600 con (chiêm khoãng 20% tOng dan lqn), dan lcm drc giOng
phic vv cOng tác TTNT trên 80 con. Nâng cao chat hxqng dan lqn nái, dua t' 1
lcm nái ngoi, nái lai ngoi chiêm trên 85% tong dan 1cm nái toàn tinh, dam bão
nhu câu 1cm giông nuôi thjt trên dla bàn tinh.
II. PM tu'çYng, phm vi thyc hin d an
1. D6I tuçrng
-TO chirc, cá nhân, h gia dInh, to hqp tãc, hqp tác xä, doanh nghip (gçi
chung là ca s& chän nuôi) thOa mAn diêu kiin ho trq cüa dê an nay;
- Trong d, ru tiên các ca sâchän nuôi bj thit hai do bnh DTLCP, chãn
nuOi 1cm nái sinh san vã 1cm dirc giông ph%ic vi1 cong tác TTNT.
2. Phm vi thrc hin
- Dê an nay quy djnh co chê, chmnh sách dc thu cüa tinh nhäm khôi phiic
và phát triên dan lcm theo htràng an toàn sinh hçc, an toàn djch bnh, than thin
v&i môi trumng trên dja bàn tinh Quãng Trj;
- Dê an nay khôn áp dimg cho Ca s& chAn nuOi theo hmnh 1hirc gia cOng và
doanh nghip cO von dâu tu ntróc ngoài.
3. Thè'i gian thyc hin: Tr nAm 202 1-2025, cv the:
- Xây drng mô hInh chän nuOi lqn thjt an toàn sinh h9c: 1'hyc hin tii khi
dé an ducmc phé duyt den hêt näm 2021;
- HO trq lAi suât vay von: Ho trq lAi suât vay von giai doan 2021 - 2025:
TOng so 89.000 con 1cm, trong do 1cm thjt 65.350, lqn nái 23.600, 1cm dirc giông
50 con.
Ill. ChInh sách và co' ch h trçr
1. Xây dyng mô hInh chAn nuôi 1çn th1t an toàn sinh h9c
a) Nguyen tác áp dyng chInh sdch:
- Uu tiên ho trçr co sâ chan nuOi 1cm thjt bj thit hai do bnh DTLCP; Các ca
s& san xuât chän nuôi 1cm thjt cO lien kêt, chän nuOi 1cm (mg dung cOng ngh cao,
chän nuOi 1cm an toàn sinh hçc, an toàn djch bnh, than thin vâi mOi truàng;
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- Vic xét ch9n dir an h trcl drçc thirc hin tir co sO, dung dôi tuçing, dam
bão dan chü, cong khai, minh bach;
- Trong trung hqp có nhiêu Ca ch& chInh sách h trçi cüng mt ni dung,
h san xuât chi duqc nh.n h trçi mt chInh sách phü hqp nhât.
b) Djnh má'c h trY:
- H trçl không qua 200 triu dng/mô hInh. Djnh mrc M trcv gm con
ging, thirc an, thuc thu y, bi duo'ng tp hun, dào tao, tuyên truyn, kiêm tra
giám sat áp diing theo Nghj quyt s 37/2020/NQ-I-IDND ngày 23/7/2020 cüa
Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj;
- Tng si mô hInh h trçi: Không qua 09 mô hInh.Trong do: Không qua 01
mO hInhldan vi cp huyn.
c,)Ditu kiên hif tr0:
- Quy mô chãn nuôi ttr 100 con trO len dM vi vüng dng b&ng, 50 con tr&
len d6i vâi vüng trung du, min nüi và tr nguyen cam kt chAp hành các quy
djnh phOng, chng djch bnh và quy trInh trInh chän nuôi an toàn sinh h9c;
- Di vOi chung trai phâi dáp üng dü quy mô nuôi, dam bâo diu kiin thrc
hin chän nuôi an toãn sinh hçc (Theo nç$i dung cong van s 5329/BNN-CN ngày
25/7/2019 cza Bô NOng nghip và PTNTv vic tang cw&ng mç5t s binpháp /cjY
thut tdng hcxp vJ an toàn sinh hQc trong chán nuOi 1cm dphông, chng bnh
DTLCP),an toàn dlch bnh, than thin vói môi tru'?Yng (co h thing th lj chat
thai chán nuOi Biogas hogc dêm lot sinh hpc);
- Ca so chAn nuôi ch.ra bj DTLCP hoc dä bj DTLCP nhi.rng dA qua 21
ngày không tái phát bnh DTLCP, thrc dAy d vic tiêu dc khCr trüng chung
trai và môi trii&ng chän nuôi;
- Co thi.rc hin kê khai chAn nuOi vOi UBND cAp xA;
- Co don däng k nhu cAu h trq cO xác nhn cüa IJBND cap xã.
d,) Hinh thá'c, phuv'ng thá'c k tr9: H trq mt lAn sau dAu tu, rnt phân
chi phi mua con ging, thirc An, thu6c thu y, v&c xin.
e) Kink phi thic hin:
- Tong kinh phi thçrc hin mO hinh (09 mô hInh x 369.540.000 dOng/mô
hInh):3.325.860.000 dng (Ba t, ba tram hai muv'i lam triêu, tam tram sáu
mwo'i ngàn dng;
- Tng kinh phi ngân sách h trçl (09 mô hInh x 200.000.000 dông/mô
hInh): 1.800.000.000 dng(Mc5t , tam tram triu dông).
2. H trçr lãi sut vay vn
2.1. Nguyen tac ap dung chink sack:
- lfu tiên h trq ca sO chän nuôi bj thit hai do benh DTLCP; các ca sO chãn
nuôi phát trin lqn nái sinh san, 1cm dirc ging phiic v11 cong tác th tinh nhân tao;
các ca s&chän nuOi 1cm có lien kit, chAn nuOi 1cm rng ding cOng ngh cao, chAn
nuôi 1cm an toàn sinh h9c, an toàn djch bnh, than thin vOi môi tn.r&ng;
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- Vic h trçl lâi suit chi áp dung cho các dr an vay mi thôa man diu kiin
cho vay theo quy djnh cüa Ngân hang d du tix trirc tip và san xut chän nuôi
1cm theo co ch tin ding thông thung;
- Vit xét chçn dir an cho vay h trq lãi sut duqe thirc hin tir co sà, di:ing
di tirçlng, dam bâo dan chü, cong khai, minh bach;
- Trong trung hcip có nhiu co ch, chInh sách h trçi cüng mt ni dung,
h san xut chi duçic nhn h trçi mit chInh sách phü hçip nht.
2.2. Djiilz rná'c ,,g tr1 Mi suát, djnh mfrc cho vay, Mi suit cho vay:
- Ngân sách nhà nuóc h trg 50% lãi sut vn vay tM da trong 12 tháng cho
cci s& chãn nuôi 1cm;
- Djnh mrc cho vay duqc h trq lâi sut:
+ Không qua 200 triu dng/co so chän nuôi;
+ D6i vâi 1cm thjt là: 2.000.000 dngIcon;
+ Di vâi 1cm nái là: 4.000.000dông/con;
+ Di vâi 1cm dirc ging là: l5.000.000dng/con.
- Lâi sut cho vay:
± Müc lãi suit cüa các ngân hang cho vay cong bé theo trng th?mi k' ci the
di vi các dij an chAn nuoi thuc phm vi diu chinh cUa d an. Mirc lãi suât
phãi di.rçic ghi rö trong hçrp dng tin diing c1 lam co sâ cho vic h trçi;
+ Lãi suit cho vay tm tInh: 8%/näm (ding d khái toán ngán sách ha tro).
2.3. Diêu kiên ho try:
a) Diu kin v ha sci vay vc4n:
Co sâ chän nuôi 1cm có dir an, phuong an san xut chän nuôi lcm chirng
minh &rçlc hiu qua kinh t, khã nãng hoàn trà vn vay theo quy djnh cüa ngãn
hang cho vay và duçic UBND xâ, phthng, th tr.n (sau day gi là UBND cp xã)
phê duyt.
b)Diu kin v quy mô, ccr s& vt chôt, quy trInh chán nuôi, phông cháng
djch bnh:
- Quy mO chàn nuôi: Lçin thjt tur 30-1.499 con; Lqn nái tr 5 con trâ len;
Lçin dirc ging phvc vii cong tác TTNT tr 5 con tr& len và tr nguyen cam kt
chAp hãnh các quy djnh phông, chng djch bnh và quy trInh trmnh chän nuôi an
toàn sinh hçc;
- Di vâi chán nuoi 'cm thjt, 1cm nai co chung trai dãp 1rng dü quy mô nuOi,
dam bâo diu kin thrc hin chän nuôi an toàn sinh h9c (Theo ni dung cong van
s 5329/BNN-C'N ngày 25/7/2019 cza Bô NOng nghiêp và PTNT v vic tang
cufing m(5t sd bién phOp k9 thuOt tdng hc.rp v an toàn sfrih hoc trong chãn nuOl
1cm dephông, chng bnh DTLCP), an toàn djch bnh, than thin vài môi trumng
(co h thing xir lj cMt thai chM nuOi Biogas hoác dém lot sinh hQc,);
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- Di vâi chãn nuôi 1cm drc ging phc vi cong tác TTNT dam bâo dü diu
kin theo QCVN sO 01-184:201 7/BNNPTNT ban hành ti Thông ti! sO
16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017 cüa Bô Nông nghip vã PTNT ye vic
ban hành quy chun k5' thut quc gia v yêu cu v sinh di vói cci s& san xut
tinh 1cm.

2.4. H sop, trinh 4r thijc 1iin ho trY Mi suât:
a) H Sc' vay v6n:
- Dr an, phixang an san xut chän nuOi 1cm &rçlc UBND cp xA phê duyt;
- Giy d nghj h trq lAi suit có xác nhn cüa UBND cp xâ;
- Các loai giy tä, thu c vay v6n cüa ngân hang cho vay theo quy djnh.

b) Trinh tu thur hin h trçr lci sudt:
Bw&c 1: Nhttng gói vay h trçx lãi su& khi dn kS' hn thu Iâi, ngân hang
cho vay thu toàn b (100%) s tin lãi vay tr khách hang theo quy trInh tin
ding, dng thii ngãn hang cho vay 1p 03 ban Giy xác nhn s ti&n lãi duqc h
trçi, có chU k cüa ngãn hang và khách hang vay (met ban ngân hang cho vay
gift, mt bàn khách hang vay gift và mt ban kern danh sách chi tit s tin d
nghj h trçi lAi sut gui UBND cp xã. GiAy xác nhn nay duqc 1p tmg 1.n khi
khách hang trã läi cho ngân hang.
Bwóc 2: Djnh k' hang qu, ngân hang cho vay 1p danh sách chi ti& S6 läi
dA thu cüa khách hang vay và s6 tin lãi d nghj h trçY kern theo Giy xác nhn
s6 tin lâi duqc h trçr giri UBND cp xã.
Bzthc 3: UBND cp xA kim tra, k xác nhn vào danh sách, sau do chuyên
PhOng Nông nghip và PTNT huyn hoc Phông Kinh t thành ph6, thj xã (sau
05 ngày nhn h6 so hçip pháp).
Buc 4: Phông Nông nghip và PTNT huyn (PhOng Kinh t thành ph6, thj
xä) kim tra, 1p h6 so d nghj phOng Tài chInh - K hoach cAp huyn trInh Oy
ban nhân dan cAp huyn phân b6 kinh phi cho các xã, thj trAn d thirc hi n chi
trâ s6 tin h trçi lãi suAt cho các h tham gia vay v6n.
Bwàc 5: Kho Bac Nhà nuâc cAp huyn, thj xA, thành ph6 chuyn tin h trq
lài suât qua UBND cAp xA (d thijc hin chi trâ cho khách hang vay).
Bwó'c 6: Khách hang vay v6n nhn tin h trq läi suAt ti UBND xã,
phi.thng, thj trAn.
2.5. Thöigian thEm a'jnh và chid3 báo cáo:

a)Th&i gian thcm djnh dy an, phucrng an san xuôt kinh doanh:
- UBND cAp xã thAm dnh dr an, phuong an san xuAt kinh doanh cüa khách
hang không qua 05 ngày lam vic k tir ngày nhtn h6 sahcp 1;
- Tnthng hcip không h trç phâi trã 1&i b&ng van ban cho cá nhân, t chirc bik
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b) Chldô báo cáo.
huyn, thành ph6, thj xã; Ngân hang Nhã nuâc báo cáo kt qua
UBND
thirc hin ye Sà Nông nghip và PTNT, S& Tái chInh dê tong hqp báo cáo

UBNDtinh.
2.6. Xfr Iji viphzm vàrüiro
a) Truxng hçip khách hang sCr d%Jng vn vay không dung mvc dIch thI ngân
hang cho vay tiên hành thông báo b.ng van ban cho các dan vj lien quan v vic
không ho trçi lâi suit dM vâi khoân vay vi pham và xir 1 khoãn vay theo quy
chê cho vay hin hành.
b) Tru&ng hcip khách hang gp rüi ro do ânh huông cCia thiên tai, djch bnh
dan den chua trâ dxqc nçi theo kS' han, khách hang có dan xingia han nçi gri
ngân hang cho vay, ngãn sách nhà ni.râc không h trçl lâi su& vay trong th&i gian
gia hmn no.
2.7. KinhphIthirc hin
- Tong kinh phi thrc hin (không bao gôm chi phi xây dçrng chuông trai):
709.434.000.000 dng (Bay tram là chin , bôn tram ba muai bthi triu dng,.).
- Tong kinh phi dr kiên h trg: 9.034.000.000 dng (Chin ta>, khóng tram
ba mwcli bón triu dng).
IV. Tng kInh phi thrc hin dê an
1. Ting kinh phi thtrc hin dê an: 712.759.860.000 dng (Bay tram mir&i
hai IL)>, bay tram nám mu'cri chin triu, tam tram sáu miecli ngàn dóng).
2. Ngân sách Nhà niroc h trçr: 10.834 triu dng (Mwài tj, tarn tram ha
mwoi bôn triu dng,), Cii th:
- Xây drng mô hInh: 09 mô hInh x 200 triu dng = 1.800 tr&i! lông;
- H trq lâi su.t vn vay: 9.034 triu dng.
3. Du ken phan ky ho trq giai don 202 1-2025:
- Nãm 2021: Tng ngân sách h trçi I 3.800 triu dông (Ba tL)>, tam tram
triu dng.); Trong do:
+ Xây drng mô hInh: 09 mO hmnh x 200 triu dng = 1.800 iri?ii dông;
+ H trq lãi suAt von vay: 2.000 triu dông.
- Giai don 2022 - 2025: Dr kin h trçl lãi suât vay von rni nãni 2.000
triu dtng (Hal IL)> dng).
V. Giãi pháp thrc hin
1. Giãi pháp quy hoch, tâi co cu
Tang ctring cong tac rà soát, trin khai thrc hin quy hoach vüng chän
nuôi & các dja phucing; chá trQng, tp trung thijc hin quy hoach vüng chän nuôi
1cm; cAn cO sir kt hqp hài hOa gitta quy hoach cüa dja phuong, quy hoch ngành
và quy hotch tng th phát trin kinh t xA hi cüa tinh. TCrng bu&c thirc hin
chuyên dôi phi.rang thrc chän nuôi tr nông h, nhO lé sang hir&ng chãn nuÔi tp
trung, chän nuôi trang trai.
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2. Giãi pháp v thông tin, tuyên truyén
Tang ciIng cong tác thông tin, tuyên truyn, phô biên và quán trit chti
tri.rclng, ni dung dê an den toàn th can b, dâng viên và nhãn dan, tao si,r dng
thun cao trong cã h thông chInh trj, can b chuyên môn, quán 1' nba nithc các
cap, các doanh nghip vâ ngi nông dan. DOng thôi tuyên truyên, hithng dn
nguôi chän nuôi quy trInh chãn nuôi an toàn sinh h9c và thirc hin tt các bin
pháp phông, chông djch bnh cho dan gia süc nhrn tirng bu'Oc khôi phic và
phát triên chän nuôi 1cm.
,
A
.
3. Giai phap ye con giong
- Dôi vi 1cm nái, lqn thjt: Sü dung ging lgn ngoi, lqn lai gifla các drc
Landrace, Yorkshire và nái Móng Cái dU tiêu chun lam giông;
- Di vOi 1cm dirc ging: H6 try, tao diêu kin vã khuyên khIch các CCY
chãn nuôi Iqn drc ging khai thác tinh phiic vii cong tác TTNT khôi phc lai
dan ign dirc giông, nhp nuôi các ging 1cm dçrc ngoi thuAn hoc các to hçmp !ai
cüa các giông 1cm ngoai dé tao chit hxcmng dan lçmn thi.rang phâm. Du tir Ca sâ
vt chat, trang thit bj, dào tao di ngü dn tinh, kin toàn Iai mng 1uó cung
irng tinh, truyên tinh dam bão boat dng có hiu qua.
4. Giãi pháp v tang cuông lien kt san xut, thu hilt dãu tu', xãy dirng
thiro'ng hiu và xác tin thu'crng mi
H trçx phát triên các HTX, to hqp tác chän nuôi lcmn; nâng cao khã nãng
hoat dng cUa các HTX, t hop tác chãn nuOi lon.Thu hit doanh nghip, dôi tác
lien kt có dU näng lçrc, d.0 ti.r vào san xut chän nuôi 1cm vâ dtu tu' co sâ giêt
mô ch bin trên dja bàn.
Can tp trung vào các chInh sách d M trq nâng cao giá tn gia tang cho
san phâm thjt lcmn thông qua xây dçmg thuang hiu. Quáng ba thi.rang hiu các
san phâm chãn nuôi Ign irng dçing cong ngh cao, chän nuOi ion hQ'u co', chãn
nuôi VietGAP, chãn nuôi ion an toàn sinh hoc... Trên co sO do, có chInh sách
h trg cho các Hcmp tác xâllô hop tac tham gia cac hi chçm, tniên lam to chrc tai
cac tinh, thành phO khac trong nwfmc va cO the là các hi chcm trong thu vtrc dê
tang cung quãng bá san phâm.
5. Giãi pháp v nghiên cüu, chuyn giao, ü'ng diing khoa h9c cong ngh
Dty manh cong tác nghiên ciru, chuyn giao, irng ding khoa h9c cong
ngh vào trong chàn nuôi Ign. Ap d,ing và phát trin quy trInh chãn nuOi lgn
theo tiêu chuân VietGAP, chãn nuOi an toàn sinh h9c, chän nuOi cong ngh cao,
chãn nuOi hü'u ca. Phát trin chãn nuOi theo quy mô trang trai tp trung, i.rng
dtng dông b khoa hçc cong ngh trong các khâu ging, chuông trai, thirc an, k
thut chän nuôi, phOng chng djch bnh. Khuyên khIch rng dimg cong ngh cao
vào phát triên chãn nuOi, kim soát và chAn nuôi an wan dch bênh, xcr 1 chat
thai trong chAn nuôi bAng cOng ngh khI sinh h9c, sü diing men vi sinh nhäm
giãm thiéu o nhim rnOi truOng,...
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6. Giãi phap ye dào tio nguôn nhãn Irc
Kin toàn to chrc, b may quãn l nhà nuâc trong 1mb vrc chãn nuOi ti1
cap tinh den ca sâ de nâng cao hiu qua hoat dng, thçrc hin tOt chcrc näng quán
1 nhà nuâc trong lTnh vijc chän nuôi và h trçx san xuât. Tp trung vào vic dào
tao, tp huãn nâng cao trinh d, nhn thirc cho ngx&i chän nuôi.
7.Giãiphápvthüy
cong tác phông chông djch bnh, thxng
Tang cu?ing cong
xuyên kiêm tra, giám sat diêu kin chàn nuôi, v sinh thu y các cci sâ chän nuôi.
Day mnh cong tác tiêm phông các bnh truyên nhiêm bat buc cho dan 1cm
nhäm to ra min djch quãn the, tiêm bô sung cho sO mOi nhp dan. To chüc h
thông kiêm djch tn co sâ, kiêm soát cht ch so krçing 1cm giông dixa ye nuôi
trén dja bàn tinh, hithng dn nuoi each ly và tiêm phàng bô sung tnràc khi nhp
dan; thrc hin kiêm soát giêt mô, kiêm tra v sinh thi y dng 4t và các san
phâm dng 4t luu thông trên dja bàn.
8. Giãi pháp v tài chInh
Uu tiên can dôi bô trI nguOn kinh phi ttT ngân sách dja phwing dé thçrc
hin dê an, dông thai huy dng và lông ghép them nguOn hc xâ hi hoá ti các
chiwng trInb, dir an khác dê thrc hin dê an.
,

Phan thir IV
HIU QUA CUA BE AN
1.Hiu qua kinh t
Dé an thirc hin sê nâng cao n.ng suât, chat krçmg dan 1cm nái trén dja bàn
tinh, dam bào dáp (mg thu câu hrçmng 1cm giông thuang phâm trén dja bàn tinh,
gop phãn nâng cao hiu qua kinh tê cho ngtr&i chAn nuOi, nâng cao t' tr9ng giá
tn chän nuôi trong ccm câu giá trj ngành nông nghip, thiic day phát triên kinh tê
xâ hi cüa tinhnhà.
Sau khi dé an két thüc, dr kiên hang näm 23.600 con 1cm nái dã h trg së
san xuât duqc trên 472.000 con lcm giông cung cap cho ng.rai chãn nuôi; 48 IQn
dirc giOng dr kiên san xuât tren 210.000 lieu tinh.
2.Hiuquãxãhi
*
Dê an thirc hin thãnh cOng gop phân khôi phic, phát triên chAn nuôi lqn,
On djnh cung câu giông 1cm, bInh on giá 1cm và giãi quyêt cong an vic lam cho
nguai chàn nuôi nâng cao diii sOng 4t chat, tinh than cho ng.rai dan gop phân
dam bào an sinh xâ hi tai dja phixang; thay dôi phucmg thüc chän nuOi t(m lac
hu sang chän nuôi tiên tién áp diing khoa h9c cOng ngh; ho trçm tIch circ cho
vic thrc hin mic tiêu quôc gia xay dmng nông thôn mai; gi vng on djnh
chInh trj, trt tr an toàn xA hi trên dja bàn.
3.Hiu qua môi trLrrng
Dé an thành cOng giup thác day phát triên chàn nuôi 1cm theo huâng chän
nuôi tp trung an toàn sinh h9c, chàn nuôi thâm earth, gop phân thirc hin tOt
phông chOng djch bnh vã 0 nhiêm mOi truang trong chãn nuOi.
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A

PhanthtrV
TO CHU'C THC HIN
1. Sö Nông nghip và Phát trin nông thôn: Chü trI, phi hcip vi các So,
Ban, ngânh có lien quan thrc hin có hiu qua d an, chi dao các don vj, dja
phuong thc hin t& mt s ni dung:
- Chi do các dja phixo'ng dAng k thu cu h trq, tng hqp s lung, kinh
phi h trq gi:ri SO Tài chInh thrn djnh, trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh
phân b hang näm;
- Tang cuOng tuyên truyn sâu rng dn ngu&i chän nuôi chInh sách h trçv
d nguäi chãn nuôi nm b&t, däng k thirc hin chInh sách h trç;
- Thxtmg xuyên kim tra, theo dôi vic thrc hin chInh sách dam báo h
tra dung di ti.rcing, thirc hin cong khai, minh bach theo dung quy djnh;
- Tng hçp, báo cáo UBND tinh kt qua thirc hin chInh sách.
2. S&Tài chInh
- Can cir khà näng can dôi ngân sách tinh hang nãm, tham mu'u tJBND tinh
b6 trI kith phi d thirc hin;
- HuOng dn cho các dia phuong thrc hin và thanh toán, quyêt toán kinh
phI theo dung quy djnh;
- Tham gia cüng SO Nông nghip và PTNT kiêm tra, giárn sat vic thirc
hiên chInh sách.
3. S& Cong Thu'ong:Chü trI, phi hqp vOi các SO, ngành lien quanxây
drng, quâng bá thuong hiu các san phm chän nuôi, to thu.n lçii cho các co sO
chän nuôi dua san phAm vào các siêu thj, tham gia các hi chçi, trin lam dê
quâng bá và tang cuOng tiêu thi san phm.
4. Sr Thông tin và Truyn thông, Dai Phát thanh-Truyn hInh tinh, Báo
Quãng Tr : Tang cixOng thông tin tuyen truyn dn nguOi chãn nuôi v chInh
sách h trçl d khôi phyc và phát trin san xut chän nuOi 1cm trên dja bàn tinh.
5. Sr Khoa hçw và Cong ngh: Trin khai nghiên cru, áng ding cOng
ngh sinh hçc san xuât các ch phm phic vi chän nuOi thu ch ph.m trn thrc
an, ch phm xO l môi trueing chän nuôi; Nghiên ciru các quy trIth, xây dirng,
xây ding mô hInh san xut chän nuôi khéo kin an toàn sinh h9c.
6. Ngân hang Nhà niroc Vit Nam -Chi nhánh Quãng Tr!
- Chi do và htrOng dn các ngân hang cho vay v quy trInh, h so, thu tic
thrc hin cho vay h tr lAi suit và thrc hin ch d báo cáo theo quy djnh;
- Phi hqp vOl SO, Ban, ngàth có lien quan và các dja phuong t chirc kim
tra vic thrc hin h trq lAi sut khi có yêu cAu;
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- Tng hçip kt qua cho vay h trçY lâi sut, báo cáo djnh kS' cho UBND
tinh, SO Tái chInh vã SO Nông nghip và PTNT.
- Ph bin rng räi chü trwing h trG lãi suât dn tt cá các Ngân hang cho
vay dé thirc hin.
7. Ngân hang Thuong miii
- HuOng dn các h sci, thu tiic cho khách hang vay van, dam báo vic cho
vay thrçic thun tin, an toàn và dung di tixcing. Chü trI thm djnh các yu t
cho vay theo quy djnh;
- Cong b cong khai !äi suAt cho vay áp diing cho các di tuçing dtrçc vay
h trg lAi suAt theo d an nay;
- Thirc hiên viêc kim tra trithc, trong và sau khi cho vay dé bâo dam vic
h trç lãi sut theo diing quy dnh cüa pháp luât và tInh hiu qua dOi vOi các
khách hang vay von;
- Thirc hin sao, liru chCrng ttr, các báo cáo chi tiêt. theo trng khoãn ho trç
lâi sut dam báo tInh chInh xác, minh bach, rô rang dê tto diu kin cho cong
tác thm tra s 1iu quyt toán h trq lãi suit theo quy djnh nay;
- Nu phát hin khách hang sO diing v6n sai mvc dIch thuc d6i Wqng h
trçl lâi suit thI hông báo ngay cho UBND cp xã, UBND c.p huyn dê xCr 1
dirng h trg hoc thu hi nu dâ h trçY;
- T chOc theo dOi, thng kê kip thOi, chInh xác các khoán cho vay ducic h
trçi lãi suit, báo cáo UBND các cp và ca quan có thrn quyên trong vic kiêm
tra, giám sat khi có yêu câu.
8. Kho bic Nba nu'óc các cap
- HuOng dn các thu tuc mO tãi khoán, các ho so chi.rng tO nhn tiên ho trçl
tO Kho bc Nhà nuóc theo quy djnh v quail 1 ngân sách vã quail 1 nguôn vOn
thirc hiên d an;
- Thirc hin vic kim soát chi h trcl lâi sut d6i vOi các dja phixang theo
dung miic dIch quy djnh. Co quyn tO chM các khoán chi không dung mçic dIch
h trg Iãi sut;
- Phi hçip vOi UBND cp huyn vá ngân hang cho vay xO 1 các khoán
tin thu hi tO khách hang nu phát hin sO ditng vn sai miic dIch;
- Trong thOi hn 05 ngày k tO ngày nh.n dü h so, Kho bc Nba nuOc cap
huyn, thj xã, thânh ph thirc hin vic chuyên tin h tr Ii suit qua UBND
xâ, phixOng, thj trn dé thrc hin chi trã cho khách hang vay.
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9. UBND các huyn, thl xa, thành ph
- Chi do các ci quan lien quan cp huyn và UBND các xâ, phithng, thj
trãn to chirc thirc hin có hiu qua dê an nay;
- Chi do các co quan chuyên mon phê duyt d ci.wng, thuy& minh, d
toán các mô hInh chàn nuôi 1cm thjt an toàn sinh hçc, tong hçip nhu cAu kinh phi
ho trçm gui So Nông nghip vâ PTNTdê tong hçmp gcri SO Tài chInh trInh UBND
tinh quyêt djnh ho trcm thrc hin trong näm 2021;
- Chi dao các ccm quan chuyên mOn tO chüc kiêm tra, giám sat vic thirc hin;
kjp thOi phát hin và dé xuât giãi phap xu 1 cac tInh huông phát sinh trong thijc
tiên dê trInh UBND tinh xem xét, bô sung, sOa dôi phü hqp tInh hInh thirc té;
- Thirc hin quãn 1, sO ding và thanh toán, quyêt toán nguôn ngân sách d
ho trçm lãi suât theo quy djnh;
- Tong hçip két qua h trçr lâi suit cüa các dja phuo'ng, báo cáo SO Nông
nghip và PTNT, SO Tài chInh, UBND tinh theo quy djnh.
10. UBND xä, phu'&ng, thj trn
- Phé duyt phuong an san xuât kinh doanh cüa các di tuqng vay vOn theo
quy djnh nay;
- Chju trách nhim trtrOc pháp 1ut v các thông tin cIA xác nhn vào giây dê
nghj ho trçl lAi suât cüa khách hang vay;
- PhOi hçmp vOl to chOc tin diing trong vic kiêm tra, kiêm soát vic sO diving
von vay cüa khách hang khi có yêu câu;
- Kjp thOi phát hin vic sO dung vn vay khOng dung mvc dIch cOa khách
hang, báo cáo cap trên xO 1;
- Thirc hin nhn tiên tO Kho bc Nba rnxOc vá chi trã phân lAi dtrcmc ho trçl
cho khách hang vay;
- UBND cap xA bô trI ngày cO djnh lam vic trong tuân dê thirc hin vic
chi trâ h6 trq lAi suât cho khách hang vay v6n.
11. Khách hang vay vn
- Cung cap day dü, trung thrc các thông tin, tài lieu dé chCrng minh m1ic
dIch vay vOn duçmc h trq lãi suât và chju trách nhim truOc pháp lut ye tInh
chInh xác cUa các thông tin, tài 1iu cIA cung cap;
- SO ditng von vay dung miic dIch thuc dôi tixgng ho trç lAi suât cIA ghi
trong hcmp dông tin d%ing. TarOng hqp sO diving vOn vay không dung mic dIch
theo dOi tuçcng thI không dirqc h trçm lAi suât và phái hoân trã so tiên lAi cIA &rçmc
h trçi truOc do, dOng thOi bj xCr 12 theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Chju sir kiêm tra, thanh tra cUa các ca quan có thâm quyén theo quy djnh
cüa pháp 1ut.
12.Uy ban Mt trn To quôc Vit Narn tinh vã to chuc doàn the chInh
tr! xa h9i cac cap:
- Tang clx&ng cOng tác tuyên truyén, 4n dông hi viên, nhân dan tham gia
thirc hin d an;
- Phi hçmp vOi các co quan lien quan giárn sat vic thçrc hiii dê an.
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Phan
thir VI
KET LUIAN

Thirc hin d an "Khôi phyc dan 1cm sau bnh Djch tã 1cm Châu Phi
trên dja bàn finh Quãng TrI giai don 2021-2025" là hét strc can thi& nhãm
khôi phi1c san xut chän nuôi 1cm, bInh n giá thjt lqn trén thi trithng, thirc hin
t& cong tác tái Ca cu ngành nông nghip.
Vic trin khai d an s nâng cao ch.t hrcing dan 1cm, di mâi hInh thirc t
chi'rc san xut, tao sir dt phá v nàng suit, chat krçing, tAng thu nhp cho ngithi
dan, dy manh phát trin san xut chãn nuôi 1cm theo hxOng an toàn sinh h9c,
gop phn thrc hin thành cOng chucing trInh xây dirng nông thôn mOi giai don
2021-2025 trên dja bàn tinh./.
Noi nhmn:
- Tinh üy, TT'.HDND tinh;
- Uy ban Mat trn T quc Vit Nam tinh;
- Các s: NN&PThT, Tài chInh, KH&DT, TT&TT;
- Dâi PITH, Báo Quang In;
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô;
- Liru: VT, NN./I
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