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      QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND, ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long về việc ban hành quy định mức hỗ trợ thiệt hại cho chủ vật nuôi khi tiêu 

hủy heo (lợn) do bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh 
    

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy định mức hỗ trợ thiệt hại cho chủ vật 

nuôi khi tiêu hủy heo (lợn) do bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh. 

Lý do: Nội dung quy định không còn phù hợp với Quyết định số 793/QĐ-TTg, 

ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, 

mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể, đơn vị liên quan; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu phi trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ NN&PTNT; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
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