
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH  NINH B1NH Bc 1p  - Ttr do - Hanh phüc 

S: 14/2020/NQ-HDND Ninh BInh, ngày 27 tháng 5 nàm 2020 

NGH QUYET 
Quy d!nh  chInh sách h trçr tái dan kin nhm khôi phiic 

9 A• A 9 A san xuat chan nuoi sau bçnh dich ta 1cm Chan Phi 
trên dia bàn tinh Ninh Blnh nám 2020 

HO! BONG NHAN DAN T!NH NINH B1NH 
iuioA XIV, KY HQP THU 18 

Can cz Luçt Ta ch&c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can c& Lut Ngán sách nhà nu-ó'c ngày 25 tháng 6 nám 2015, 

Can c& Nghj djnh so' 163/2016/ND-cP ngày 21 tháng 12 nàm 2016 cia 

ChInh phi quy djnh chi tjlt thi hành môt sO' diu cia Lut Ngán sách nhà nithc, 

Xét TO' trInh s 27/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 näm 2020 cia Uy ban 

nhán dan tinh Ninh BInh v viêc d nghj ban hành Nghj quyé't quy djnh chInh 

sách hó z'rçt tái dan 1cm nhtm khôi phyc san xuá't chán nuOi sau djch bnh tá 1 

Cháu Phi trên dia bàn tinh Ninh BInh näm 2020, Báo cáo thám tra cüa Ban 

Kinh te' - Ngân sách, j kié'n tháo luan  cia dai bku Hói dng nhân dan tinh tgi 
/9) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Quy djnh chInh sách h trçr tái dan 1cm nhàm khôi phyc san 
xut chàn nuôi sau bênh dich tã ion Châu Phi trên da  bàn tinh Ninh Blnh 
nám 2020 vó'i ni dung nhtr sau: 

A • A f ' A 

1. Dot tiryng va dieu kiçn ho trçl: Cac co so chan nuoi tren da ban tinh 

Ninh BInh dáp üng dü các diu kin sau: 

a) Dáp irng tiêu chI kinh t trang tri theo quy djnh tai  diem c, khoán 1, 

Diu 3 Thông tix s 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 2 näm 2020 cüa B 

Nông nghip và Phát trin nông thôn quy djnh v tiêu chI kinh tê trang tri; có 

chung tri, trang thit bj chän nuoi phü hçip chän nuôi 1cm dam bào quy mô 

chàn nuôi t,i thiu quy djnh tai dim c, khoãn 2, Diu 21 Nghj djnh so 

1 3/2020/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2020 cüa ChInh phü huóng dan chi tit 



ran Hng Quãng 

2 

Luât Chàn nuôi; thuc hiên chn nuôi an toàn sinh hçc, an toàn djch bnh, bão v 
môi trung; có khai báo, dàng k kê khai chän nuôi vói Uy ban nhân dan cp xa 
va có dun däng k nhu cu mua 1cm nái có xác nhn cüa Uy ban nhân dan cp 
xa. 

b) Du ttx ti thiu 20 con 1cm nái hâu bj nhp m&i tInh ttir thii dim Nghj 
quyt nay có hiu lirc ctn ht näm 2020. Dan 1cm nái hu bj dixçic nhp tü các co 
si cung üng giéng dü diu kin theo quy djnh; cht lilçmg ging khôe mnh, 
trçng hxcmg tü 80-110 kg/con, dü tiêu chun lam ging, có nguôn gôc, i3c ljch rO 

rang, dü h so chirng tü mua ban ging hçp pháp. 

2. Mirc h trçr: H trçy cho chü co so' chän nuôi 2 triu dng/con 1cm nái 
hu bj; ti da không qua 200 triu dng cho mt chü co so' chãn nuôi. 

3. HInh thuc h tro': F1 trcY 01 1n sau dâu tix. 
A Dieu 2. Nguon kinh phi thrc hiçn 

Ngân sách tinh näm 2020 (ngun kinh phi giâm tth thirc hin Nghj quyêt 
s 39/2018Q- ngây 12 tháng 12 näm 2018 cüa Hi dng nhân dan tinh 
Ninh BInh). 

Diu 3. To chfrc thirc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh ti chirc thirc hin Nghj quyt nay. 

2. Th.ro'ng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan tinh 
và di biu Hi dng nhân dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan tinh Ninh BInh khóa XIV, kS' 
h9p thu 18 thông qua ngày 27 tháng 5 näm 2020 và có hiu hrc tir ngày 08 tháng 

6 näm 2020./.\Jt1 

No'i nhn: 
- U' ban Thii?ngvii Quc hii, ChInh phO; 
- Van phOng: Quoc hii, ChInh phü; 
- Các B: Tài chlnh, NN&PTNT; 
- Cue Kiêm tra VBQPPL - Bô Tix phap; 
- Ban Thithng vi,i Tinh u); 
- Doàn dai biêu Quoc hôi tinh; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- Các dai biêu I-IDND tinh khóa XIV; 
- Các Sâ, ban, nganh, doàn th tinh; 
- Ban Thu?mg vu các huyn, thành Oy; 
- TTHDND, UBND, UBMTTQVN các huyn, TP; 
- Website Chlnh phü, Cong báo tinh; 
- Dài PT-TH tinh, Báo Ninh BInh; 
- Liru: VT, Phông TH. 
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