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BQ NONG NGHIP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
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QUYET D!NH 

V vic cong bô thu tuic hành chinh mo. ban hành 
llnh v.yc phOng chông thiên tai thuc phim vi chfrc näng quail I 

cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn 

BO TRUNG BQNNG NGHIP VA PHAT TRIEN NONG THON 

Can cir NglIj djiih s1'5720 1 7IND-CP ngày 17/02/2017 cUa Chinh phü quy 
drnh chuc näng, nbiêm vu, quyên han va ca câu to chuc cua Bô Nông nghiêp va 
Phát triên nông thOr;' 

Can cü Nghj:dnh s 63120 10/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa Chmnh phü v 
kiêm soát thu tuc hành chInh' va Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 
cüa ChInh phU s1ra doi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh lien quan den kiêm 
soát thu tic hành chInh; Nghj djnh so 92/201 7/ND-CP ngày 07/8/2017 sira dôi, b 
sung mt sO diêu cüa các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu ttic hành chInh; 

Xét d nghj cüa Tng ciic tru&ng Tng ciic PhOng, cMng thiën tai va 
Chánh Van phOng B, 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay thu tiic hành chInh mâi ban 
hãnh linh virc phông chông thiên tai thuc ph.m vi chi:'rc näng quãn 1 cüa B 
Nong nghip và Phát trien nông thôn (co danh myc cu the kern theo). 

Các thu tyc hành chInh ducic cOng b theo Quyt djnh nay duçic ban hành 
ti Nghj djnh so 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2017 cüa ChInh phü ye c chê, 
chInh sách h trG san xuât nông nghip de khôi phiic san xuât vüng bj thit hi 
do thiên tai, dich bnh. 

Diêu 2. Quyt djnh nay cO hiu hrc k t1r ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phOng B, Vii truàng Vi Pháp ch, Tong C11C trung 
Tong ciic PhOng chong thiên tai, Thu tn.râng CáC Tong Cç1C, C1J.C, v1, don vj Co 

lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./. 

No'i nhân: 
-NhuDiêu3; 
- B tniàng (dê b/c); 
- TTr Ha Cong Tuân; 
- Van phOng Chmnh phü (Cic KSTTHC); 
- Van phOng Bo (Phàng Kiêm soát TTHC); 
-ViPhápchê; 
- UBND các tinh, thành phô trirc thuc TW; 
- Cong thông tin din tir cüa B; 
- Luu: VT, PCTT (85b). 



THU TUC HANH CHiNH MOI BAN HANH THUOC PHAM VI CHUC NANG 
QUAN LY CUA BO NONG NGHIP vA PHAT TRIEN NONG THON 
(Ban hành kern theo Quyê't djnh so' /QD-BNN-PCTT ngày thông nãm 

côa B5 tru'&ng B5 NOng nghip và Phát triên nóng thOn,) 

PIL&N I. DANH MVC  THU TUC HANH CHINH: 

STT Ten thu tuc hanh chrnh 
Linh 
vlyc 

Co quan 
thirc hien 

Thu tiic hành chInh cp xä 

1 Dang k ké khai s hrqng chän nuôi tp 
trung vã nuôi trông thñy san ban dâu 

Phông, chng 
thiên tai 

Uy ban 
nhân dan cAp xã 

2 H trçl khoi phiic san xuAt vüng bj thit 
hti do djch bnh 

Phông, chng 
thiên tai 

Uy ban 
nhân dan cAp xa 

H trç khôi phiic san xuAt vüng b thia 
hi do thiên tai 

Phông, chông 
thiên tai 

Uy ban 
nhân dan cAp xã 



PHAN II - NQI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC  HANH 
CHNH CAP xA LTNH VC PHONG CHONG THIEN TA! THUQC 
PHAM VI CHI5C NANG QUAN L CUA BQ NONG NGHIP VA PHAT 
TRIEN NONG THON: 

I. Ten thu tiic hành chInh: Bang k5' kê khai s hrqng chän nuôi tp 
trung và nuôi trông thüy san ban dâu 

1. TrInh tir thiyc hin 

Bixâc 1: Các h chän nuôi tp trung ké khai trong th?yi gian 15 ngày k tr 
khi b&t du chän nuôi và giri bàn dãng k kê khai dn UBND c.p xà. 

Các h nuôi trng thüy san kê khai khi thirc hin nuôi trng thüy san và 
bàn gCri dang k ké khai dn UBND cp xã. 

Bw9c 2: Trong thi hn 07 ngày lam vic kê t1r ngày nhn di.rçic bàn ké 
khai, UBND cp xã có trách nhim kim tra, xác nhn ké khai d& vâi các h 
chän nuoi tp trung. Di vài các h nuôi trng thüy san thirc hin kê khai, 
UBND xã xác nhn ngay khi thrc hin nuôi trông. 

2. Cách thirc thy'c hin 

H sc giri bang hlnh thirc sau: Không quy djnh 

3. Thành phân, s6 luçrng h so: 

a) Thành phan h sa g6m: 

- Bàn kê khai s luçing chän nuôi tp trung (hoc nuôi trng thüy san) ban 
dau theo mu s 6 phii 1i I ban hành kern theo Nghj djnh 02/2017/ND-CP. 

b) S luqng: không quy djnh 

4. Thôi hn giãi quyt: 

Trong thii hn 07 ngày lam vic k tr ngày nh.n duçc ban kê khai. 

5. Bôi tlrQ'ng thirc hin TTHC: H chàn nuôi tp trung, ht nuôi trông 
thüy san. 

6. Co quan giãi quyt TTHC: UBND cap xã. 

7. Két qua thic hin TTHC: UBND cp xâ xác nhn vào bàn kê khai. 

8. PhI, 1 phi: Không 

9. Ten mu don, to khai: Bàn ké khai s luçmg chàn nuôi tp trung (hoc 
nuoi trng thüy san) ban dau theo mu so 6 phii hic I kern theo Nghj djnh 
02/2017/ND-CP. 

10. Biêu kiin thirc hin TTHC: Không 

11. Can cu pháp 1 cüa TTHC: 

Nghj djnh 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2017 cüa ChInh phü ye cc ché, 
chinh sách h trçi san xut nông nghip d khôi phiic san xuât vUng bj thit hi 
do thiên tai, djch bnh. 



II. Ten thu tiic hành chinh: H trq khôi phic san xuât vüng bj thit 
hal do dich bênh 

1. TrInh tu' thirc hién 

Buâc 1: Khi bj thit hai, các h san xut phi hçp vài các c quan chirc 
näng trên dia bàn, tin hành thng ké, dánh giá thit hti, hoàn thin ho sc gui 
trirc tip len lily ban nhân dan cp xâ. 

Bixàc 2: Chü tjch Uy ban nhân dan cp xã thành 1p hi dng kim tra 
1p bién ban kiëm tra, xác rninh mirc d) thit hi, nhu cu h trçY cu th cUa tüng 
h san xut; thng hçrp báo cáo lily ban nhân dan cp huyn chm nht 15 ngày k 
tr ngày nhn disçic h so hçTp 1 và có 2 kin trã 1?ii bang van bàn hoc thông báo 
kt qua giãi quyt trên các phuung tin thông tin dti chüng cüa dja phuong. 

Buàc 3: Can cü báo cáo cüa Tily ban nhân dan cap xã, lily ban nhân dan cap 
huyn th chirc tham djnh và quyt djnh h trçY theo tham quyn hotc thng hcip báo 
cáo Uy ban nhân dan cap tinh chm nhat 15 ngày k tir ngày nhn ducc h so hçrp 
1 và có kin trà Ri bang van ban hoc thông báo kt qua giãi quyt trén cac 
phiro'ng tin thông tin dai  chiing cüa dja phuong. 

Bi.râc 4: Can cü báo cáo cüa lily ban nhân dan cap huyn, ca quan chuyen 
mon cap tinh có trách nhim thâm djnh, trInh Uy ban nhán dan cAp tinh phé duyt 
va b trI ngan sách dja phucmg và cac ngun tài chInh hcrp pháp khác d dáp ung 
kjp thOri nhu cau h trçi khôi phc san xuAt vUng bj thit hti do djch bnh theo quy 
djnh chm nhAt 15 ngày k tr ngày nhn &rgc h6 so hçrp 1 và có kiên ira 1i 
bAng van ban ho.c thông báo kt qua giãi quyt trén các phuong tin thông tin di 
chüng cña dja phuong. 

2. Cách thfrc thirc hiên 

so gui bAng hInh thuc sau: Trirc tip. 

3. Thành phAn, s hrçrng h1 so' 

a) Thành phAn h so gm: 

- Dan d nghj h trçl thit hi do djch bnh theo mu s 1, 2, 3, 4, 5 Phi,i luc I 
Nghj djnh s6 02/201 7/ND-CP ngy 09/01/2017 cüa ChInh phü. 

- Bàn kê khai s luçmg chän nuôi tp trung (hoc nuôi trng thüy san) ban 
dAu theo mu s 6 Phti 1iic I Nghj djnh s 02/201 7iND-CP ngày 09/01/2017 cüa 
Chinh phü hoac giáy chü'ng nhn kiëm djch (nëu cO). 

- Bang thng kê thit hi do djch bnh có xác nhn cüa thôn, ban, khu dan cu. 

- Bang tong hp kt qua thrc hin h tr d khOi phitc san xuAt nOng 
nghip vüng bj thit h.i do thiên tai, djch bnh (Mu s 1, 2, 3, 4, 5, 6) pht 1c II 
ban hânh kern theo Ngh djnh so 02/2017/ND-CP (di vâi cap huyn, cAp xã) 

b) S luqng: Không quy djnh. 



4. ThOi hn giãi quyêt: 

Trong th?i hn 15 ngày lam vic k tr ngày Uy ban nhân dan các cp 

nh.n thrqc h so hçp 1. 

5. Dôi ttrçrng thirc hin TTHC: Các h san xut bj thit h.i do djch bnh 

6. Co quan giãi quyt TTHC: Uy ban nhân dan cp xä. 

7. Kt qua thiyc hin TTHC: 

Van bàn trã lOi hoc thông báo kt qua giãi quy& trên các phucmg tin 
thông tin di chüng. 

8. PhI, 1 phi: Không. 

9. Ten mãu Io'n, to' khai: 

- Mu s 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phi,i lic I Nghj djnh s 02/2017/ND-CP ngày 

09/01/2017 cüa ChInh phU. 

- Bang t6ng hçrp kt qua thirc hin h trç d khôi phic san xuât nông 
nghip vUng b thit hi do thiên tai, djch bnh (Mu s 1, 2, 3, 4, 5, 6) phi,i liic II 
ban hành kern theo Nghj djnh s 02/2017/ND-CP (di vâi d.p huyn, cp xã) 

10. Yêu cu, diêu kin thirc hin TTHC: 

- San xuAt không trái vâi quy hoch, k hoch và huàng dn san xut 
nông nghip cUa chInh quyn dja phi.rong. 

- CO dang k' kê khai ban du dugc Uy ban nhân dan cp xà xác nh.n di 

vi chän nuoi tp trung (trang tri, gia trai,  t hqp tác, hp tác xà) và nuôi trng 
thUy san ho.c giAy chirng nhn kim djch (nu co). 

- Thit hi xay ra khi dã thirc hin dy dü, kjp thii các bin pháp phOng 
nglra, Crng phó vâi djch bnh theo sir huâng d.n, chi do cüa cci quan chuyên 
mon và chinh quyn dja phuong. 

- Thai dim xay ra thit hi: Trong khoâng thñ gian tfr khi Cong b djch 
den khi Cong b hEt djch. TruOng hqp dc bit, ngay tir khi phát sinh djch dAu 
tiên (chua dü diu kin cong b djch) cn phãi tiêu hüy gia sue, gia cam theo yêu 
câu cUa cOng tác phOng, chng djch d hn the djch lay lan thi tho'i dim xãy ra 
thit hi là khoâng thai gian tii khi phát sinh djeh dn khi kt thüc ô djch. 

11. Can dr pháp 1 cüa TTHC 

Nghj djnh 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2017 cUa ChInh phü v co the, 
chInh sách h trg san xut nông nghip d khôi phiic san xuât vung bj thit hi do 

thiên tai, djch bénh. 



III. Ten thu t.ic hanh chInh: Ho tr khôi phtic san xut yang b! thit 
hi do thiên tai 

1. Trinh tir thtrc hiên 

Buâc 1: Khi bj thit hi, các hO san xut phi hcrp vâi các Co quan chirc 
näng trên dja bàn, tin hành thng kê, dánh giá thit hai,  hoàn thin h6 so gui 
trirc tip len Ban chi huy phông, chng thiên tai và tim kim ciru nn cp xâ. 

Buâc 2: Ban Chi huy Phông, ch6ng thiên tai và tim kim ci'ru ntn cAp xâ 
báo cáo 1Jy ban than dan cAp xA và Ban chi huy phông, ch6ng thiên tai và tim 
kim cCru nan  cAp huyn. 

Chü tjch Uy ban nhân dan cAp xà thành 1p hOi  dng kim tra vâi si tham 
gia, phi hçip cüa Ban chi huy phông, chng thiên tai và tim kim ciru nan  cAp 
xà d kim tra, xác nhn thit hai;  thng hçip báo cáo Uy ban nhân dan cap huyn 
chm nhAt 15 ngày k tu ngày nhn duqc h so hqp 1 và có kin trã lôi bng 
van bàn hoc thông báo kt qua giài quy& trên các phrong tien thông tin dai 
chüng cüa dja phuong. 

Buâc 3: Can cfr báo cáo cüa Uy ban nhân dan cAp xã, Uy ban nhân dan cAp 
huyn phi hqp vâi Ban chi huy phông, chng Thiên tai và tim kim cl'ru nan  cAp 
huyn t chirc thAm djnh và quyt djnh h trq theo thAm quyn hotc thng hcip báo 
cáo Uy ban nhân dan cAp tinh chm nhAt 15 ngày k tü ngày nhn &rçlc h so hçip 
l va có kin trá lan bng vAn bàn hoc thông báo k& qua giãi quy& trên cac 
phuong tin thông tin dai  chüng cüa dja phuong. 

Buâc 4: CAn cü báo cáo cüa Uy ban nhân dan cAp huyn, co quan chuyên 
mon cap tinh có trách nhim ph6i hcip vâi Ban Chi huy Phàng chng thién tai va 
tim kim cru nan  cAp tinh thAm djnh, trInh Uy ban nhãn dan cAp tinh phê duyt 
và b trI ngan sách dja phuong Va CáC nguôn tài chInh hçip pháp khác d dáp Irng 
kjp thii thu cAu M trq khôi phiic san xuAt vüng bj thit hai  do thiên tai theo quy 
djnh chm nhAt 15 ngày k tr ngày nhn duçc ho so hçip l và có kin trã iani 
bang vAn bàn hoc thông báo kt qua giái quyt trén các pht.rong tin thông tin dai 
chüng cüa dja phuong. 

Buâc 5: Ban Chi huy Phông chng thien tai và Tim kim cfru nan  cAp tinh 
tang hçip, báo cáo Ban Chi do Trung uong v phông, chng thiên tai d phiic 
vii cong tác chi dao. 

2. Cách thü'c thuc hin 

H so gui bang hInh thiic sau: Trrc tip. 

3. Thành phAn, s lurçing h so 

a) Thành phn h so gm: 
- Don d nghj h trg thit hai  do thién tai theo MAu s 1, 2, 3,4, 5 Phii ligic I 

Nghj djnh s 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2017 cüa ChInh phil 
- Bàn kê khai s krqng chan nuOi tp trung (ho.c nuOi trng thüy san) ban 

dAu theo mu s 6 Phi 1iic I Nglij djnh s6 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2017 cüa 
ChInh phil 



- Bang thng kê thit hi do thiên tai có xác nhn cUa thôn, bàn, khu dan cu. 

- Bang thng hop kt qua thrc hin h trçY d khôi phiic san xuât nông 
nghip vüng bj thit hi do thiên tai, dich bênh (Mu s 1, 2, 3, 4, 5, 6) phui 1iic 
II ban hành kern theo Nghj djnh s 02/2017/ND-CP (di vâi cap huyn, cp xä) 

b) S 11rcing: Không quy djnh. 

4. ThOi htn giãi quyt 

Trong thii hn 15 ngày lam vic k tur ngày Uy ban nhân dan các cp 

nhân duoc h so hop 1. 

5. Dii ttrçrng thiyc hin TTHC: Các h san xut bj thit hai  do thiên tai. 

6. Co quan giãi quyt TTHC: Uy ban nhân dan c.p xâ. 

7. Kêt qua th.jc hin TTHC: 

Van bàn trã li hoc thông báo két qua giâi quyét trén các phuorng tin 
thông tin di chüng. 

8. PhI, 1 phi: Không. 

9. Ten mh don, to' khai: 

- Mu s6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phii 1iic I Nghj djnh s 02/2017/ND-CP ngày 
09/01/2017 cüa ChInh phü. 

- Bang thng hop kt qua thirc hin h trçY dê khôi phitc san xut nông 
nghip vüng bj thit hi do thiên tai, dich bnh (Mu s 1, 2, 3, 4, 5, 6) ph luic H 
ban hành kern theo Nghj djnh s 02/201 7/ND-CP (di vói cAp huyn, cAp xa) 

10. Yêu câu, diêu kiin thirc hin TTHC: 

- San xuAt khong trái vâi quy hoch, k hoch và huO'ng dn san xuAt 
nông nghip cüa chInh quyn dja phu.rang. 

- Co däng k kê khai ban du duçic Uy ban nhân dan cAp xA xác nhn di 
vài chän nuôi tp trung (trang trai, gia tri, t hop tác, hop tác xã) và nuôi trèng 
thüy san hoc giAy chirng nhn kim dlch  (nu cO). 

- Thit hui xãy ra khi dä thurc hin dy dü, kjp th?yi các bin pháp phOng 
ngüa, irng phO vâi thiên tai theo sir hixâng dan, chi do cüa co quan chuyên mon 
và chInh quyn dja phuong. 

- Thii dim xãy ra thit hai:  Trong thai gian xày ra thiên tai trên dja bàn 
duçc Ban Chi huy PhOng, chng thiën tai và TIm kiêm cfru nn dja phuong 
xác nhn. 

11. Can cü' pháp 1 cüa TTHC 

Ngh djnh 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2017 cüa ChInh phü v c ch& 
chInh sách h trg san xuAt nông nghip d khôi phuc san xuAt vUng b thit hi do 
thiên tai, djch bnh. 



Phii luc I 
Mu so 1 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc Ip - Tir do - Hanh phác 

DON BE NGH! 
Ho trq thit hi dOi vói cay trng do thiên tai (hoc dch bnh) 

KInh gri: - Ban Chi huy Phông ch6ng thién tai vàTIm kim cüu nin 
xà, phu&ig........(dôi vói thiên tai); 
- Uy ban nhân dan xA, phi.rmg ......(doi vi djch bnh). 

Tôi ten là:  

Dja chi:  

Ké khai din tIch cay trng bj thit hai  do thiên taildjch bnh nhu sau: 

Dort thiên tai/djch bnh:  

1. Dôi tuçing:  

Thi diem gieo, trng:  

Diên tIch thiêt hai: .ha. 

Vj trI dAt gieo, trng:  

Thiêt hai tü 30 - 70% là: ha 

Thiêt hai trên 70% là: ha 

2.Dituçng:  

Th?ii diem gieo, trng:  

Diên tIch thiêt hai: .ha. 

Vj trI dat gieo, trng:  

Thiêt hai  tü 30 - 70% là: ha 

Thiêt hai  trên 70% là: ha 

D nghj Ban Chi huy Phóng chng thiên tai và TIm kim ciru nan  xà 
(phu?ng).... (ho.c Uy ban nhân dan xã (phmg)....) xem xét, h trq thit hai  nêu 
trên cUa  

Tôi xin cam kt nôi dung theo bang kë nay là dung slr tht và chju hoàn toàn 
trách nhim trithc pháp lut./. 

XC NHAN CUA BA! DIN ,ngày .....tháng näm 20 
THON/BAN/KHU DAN CU Ngtrôi lam doii 

(Ky, ghi r5 ho và ten) (Kj, ghi r5 hQ và ten,) 



Mâu s 2 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip - Tir do - Hanh phñc 

BcN iiE NGH! 
H trç' thit hi san xut lam nghip do thiên tai (hoc dlch  bnh) 

KInh gCri: - Ban Chi huy PhOng chng thiên tai và 
Tim kiêm cfru nan  xä, phing... (dôi vâi thiên tai); 
- Uy ban nhân dan xä, phu&ng .....(dôi vi djch 
bênh). 

Tôi ten là: 

Dja chi:  

Ké khai diên tIch bi thiêt hai do thiên tai (hoc djch bnh) trong san xuât lam 
nghip nhu sau: 

Dat thiên tai (hoäc dich bénh):  

1. Di vâi din tIch cay rirng, cay lam san ngoài g tr6ng trên dat lam nghip, 
vuOn giông, rCrng giOng bj thit hii: 

a) DSi vài din tIch cay thng: 

Dôi tuçYng trng:  Tuôi thng:  

Th?yi diem trng:  

Diên tich thiét hai: ha. 

Vj trI trng rrng:  

Thiêt hai  tr 30 - 70% là: ha 

Thiêt hai trên 70% là: .ha 

b) D& vOl các loài cay lam san ngoài g& 

VjtrI:  

Th?yi diem trng:  

Loài cay:  

S luqng thit hai: .ha 

Thiêt hai tr 30 - 70% là: ha 

Thiét hai trên 70% là: ha 

c) Di vOi vu&n ging: 

Th?yi dim xay drng:  

Din tIch thiét hai: ha 



Vjtri:  

Thiët hai ti'r 30 - 70% là: .ha 

Thiét hai trén 70% là: ..ha 

d) Di vâi rrng ging: 

Thai diem xây dirng:  

Loi rrng giéng:  

Diên tich thiêt hai: .ha 

VitrI:  

Thiët hai tü 30 - 70% là: .ha 

Thiêt hai trén 70% là: .ha 

2. DM vâi cay ging thrçc ixom trong giai don vithn i.rom: 

Vi trI:  

Thai diem trông:  

Loài cay:  

Diên tIch thiêt hai: ha 

Thit hi tir 30 - 70% là: ha 

Thiêt hai trén 70% là: ..ha 

3. DM vâi trng cay phân tan: 

VjtrI:  

Loài cay:  

S hxçing thit hii: cay 

H so luu gm cO:  

D nghj Ban Chi huy Phông chng thiên tai và TIm kim ctru nin xà 
(phu&ng).... (ho.c Uy ban nhãn dan xä (phuang)....) xem xét, ho trq thit hi néu 
trên cüa  

Tôi xin cam kt ni dung theo bang kê nay là dung sir that và chju hoàn, toàn 
trách thim tri.râc pháp Iu.t./. 

XAC NHAN CUA BA! DIEN ,ngày .....tháng nàm 20......... 
THÔN/BAN/KHU DAN CU' Ngiroi lam doii 

(Ky, ghi rö ho và ten) (Kj, ghi rO hQ và ten,) 



Mâu so 3 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc 

JXThI I3E NGH 

H trçr thit htti  nuôi trng thüy san do thiên tai (hoc dlch  bnh) 

KInh gui: - Ban Chi huy Phông chng thiên tai và 
TIm kim ciru nan  x, phung... (dM vâi thiên tai); 
- Uy ban nhân dan xâ, phurng .....(doi vó!i  djch 
bênh). 

Tôi ten là:  

Diachi:  

Ké khai din tIch nuôi trng thüy san và din tIch bj thit hai  do thiên tai (hotc 
dich bênh) nhu sau: 

Dort thiên tai (hoàc dich bênh):  

Loài thüy san nuôi:  

Ting din tIch mtt nuâc nuôi thüy san: .ha. 

Vj tn khu vrc nuôi:  

Thii diem thâ giéng:  

S lucing ging thã nuôi:  con, ngun gc:  

Ho sc km v ging g6m có:  

HInh thirc nuôi:  

Thit hai  tr 30 - 70% là: ha ho.c m31ông. 

Thit hai  trên 70% là: ha hotc .m3lng. 

D nghj Ban Chi huy Phông chng thiên tai và TIm kim c1ru nan  xã 
(phumg).... (hoc Uy ban nhân dan xà (phuO'ng)....) xem xét, ho tr thit hai  nêu 
trén cüa  

Tôi xin cam kt ni dung theo bang kê nay là dung sr th.t và chju hoàn toàn 
trách nhim truâc pháp lut./. 

XAC NHAN CUA B1! DIN ,ngày tháng nàm 20......... 
THON/BAN/KHU DAN CU Ngtrbi lam do'n 

(Kj, ghi rö ho và ten) (Kj, ghi rö hQ và ten) 



Mâu so 4 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

D€N BE NGH 
H trq thit hii chän nuôi do thiên tai (hoc dlch  bnh) 

KInh gCri: - Ban ChI huy Phông chng thién tai và TIm kim ciru 
mm xà, phuing... (dôi vâi thiên tai); 
- Uy ban nhân dan xã, phuàng .....(dôi vài djch bnh). 

Tôi ten là:  

Dia chi:  

Ké khai s lucng gia süc, gia cm bj thit hi do thiên tai (hoc djch bnh) nhu 
sau: 

Dot thiên tai (hoc djch bnh):  

1. Dôi ti.rçmg nuôi 1: Tuôi vt nuôi:  

So luçing: .. con. 

2. Di tuçrng nuôi 2: . Tuôi vt nuôi:  

So krcing:  con. 

3. Di tixçmg nuôi 3: .. Tui vt nuôi:  

S krçmg: con. 

Ho so km g6m cO:  

D nghj Ban Chi huy PhOng cMng thiên tai và Tim kim ciru nan  xã 
(phrng).... (hoic Uy ban nhân dan xâ (phuông)....) xem xét, h trçl thit hai  néu 
trën cüa  

Tôi xin cam kt ni dung theo bang kê nay là dtng sir that và chju hoãn toàn 
trách nhim truâc pháp lut./. 

xAcNHN CUA BA! DIIN ,ngày  thông nãm 20......... 
THON/BAN/KHU DAN Cu Ngtrôi àm &rn 

(Kj, ghi rö ho và ten) (Kj, ghi rã ho và ten) 



Mâu so 5 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tçr do - Hinh phic 

ON BE NGH! 
Ho tro' san xut muôi thit hi do thiên tai 

KInh gui: - Ban Clii huy Phàng cMng thiên tai và TIm kim ccru 
nmn xä, phung... 

Tôi ten là:  

Dja chi:  

Kê khai diên tIch san xut mui bi thit hai do thiên tai nhu sau: 

Dat thiên tai:  

Diên tIch bi thiêt hi: . ha 

Vj tn san xu& muôi:  

Thai diem bt dAu san xut:  

Diên tIch thit hai: .ha 

Thiêt hai tü 30 - 70% là: ha 

Thit hai trên 70% là: ha 

sa hni gm có:  

Dê nghj Ban Chi huy Phàng chng thiên tai và TIm kiêm cuu nn xà 
(phi.rO'ng) xem xét, h tr? thit hai nêu trên cüa  

Tôi xin cam kt ni dung theo bang kê nay là dung sir tht và chju hoàn toàn 
trách nhim truOc pháp 1ut./. 

XACNHJN CUA BAI DIEN ,ngày .....tháng .....nàm 20 

THON/BAN/KHU DAN CIY Ngtrà'i lam do'n 
(Kj, ghi rô hQ và ten) (Kj, ghi rö ho và tên) 



Mâu so 6 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

BAN KE KHAI 
So lu'çrng chän nuôi tp trung (hoc nuôi trOng thüy san) ban du 

KInh giri: Uy ban nhân dan xãJphung  

H9, ten chü Ca sâ:  

Dja chi lien h:  

S diên thoai , Fax  Email (nu co)  

Dang k chän nuôi tap trung (hoac nuôi trng thüy san) nhix sau: 

TT 
Doi 

tirong 
nuoi 

. tha 
. diem 

. Dien tich 
. 2 nuot (m) 

Thôi gian 
. bat dau nuoi 

(ngay, 
thang) (dir 
. . :. kien doi vo'i 
thuy san) 

Soltro'ng 
. 

giong dir 
. 

kien 
,. . nuoiltha 

(con) 

Thô'i gian 
thu 

hoach/xuat 
chuong dir . 
kien (thang, 

nam) 

San 
lirong 

. dir kien 

Ghi 
chu 

1 

2 

Nhcrng van dé khác: 

Tôi xin cam doan và chju trách nhim v các thông tin dã ké khai./. 

, ng4v .......tháng .......nám......... 
Xác nhn cüa UBND xA/phurông 

(Kj, ghi rö ho ten và dóng dáu) 

, ngày .......tháng .......nám 
CHU CO SO 

(Kj, ghi rô ho ten và dong dá'u nê'u co) 

, ngây ....... tháng ....... nám 
Xác nhn cüa Ccr quan chuyên mon (nell co) 

(K, ghi rö hQ ten vâ dóng dáu) 



Phii hc II 
NIu s 1 

UY BAN NIIAN DAN  

BANG TONG HQP DE XUAT (HO4C KET QUA THVC  1flN) HO TRq DO! vOi cAy TRONG 

(TCI ngày.....thang...nam.... dn ngay....tháng .nam .....) 

STT 

Dia 
phiro'ng 
(tinh, 
hu en Y. ' 

xã) 

TONG HP THIET HAl JUN11 PHI HO TRq 

Tong 
giátrj 
thiet 
hi 

(tr.d) 

DIfN TICH THIET HIJ HN 70% D1N TICH THIT H.1 TI'J 30% - 70% 

- Tong 
NSNN 
ho tr 
(tr.d) 

Trong dO 

. Lua 
thuan 
(ha) 

Ma 
iüa 

A thuan 
(ha) 

Lüa 
ai 

(ha) 

M IOa 
Jai (ha) 

Ngô . 
va 
rau 
. man 

(ha) 

Cay 
cong . 

ngluCp 
(ha) 

Cay 
an 

qua 
lãu 
nàm 
(ha) 

LOa 
thuan 
(ha) 

Ma 
. lua 

thuan 
(ha) 

. 
Lua 
Iai 

(ha) 

Ma . Iua 
lai 

(ha) 

Ngô . 
va 
ran . mau 
(ha) 

Cay 
cOng 

nghip 
(ha) 

Cay 

qua 
Iãu 

näm 
(ha) 

NS 
TW 
hO 
tr 

(tr.d) 

NSDP  
dam 

. 
bao 

(tr.d) 

H trorH 
bng 
hiên 

vat tfr 
NSTW 
quy ra 

tien 

tr 
bng 
hiên 

vat tfr 
NSDP 
quy ra 

tiên 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

TONG 
sO 

2  
3  

TI1EO WA 

FHUGNG) 

Ghi chü: UBND c.p huyn, xa sir ding mu bOng nêu trOn d thng hcip dè xuAt vO báo cáo két quO thuc hin vói UBND cAp trOn; UBND cAp 
tinh sr dung dê báo cáo kêt quO thirc hin vth các b ngOnh trung wing. 

 ngOy .....tháng ndm 

ChO tch UBN1  
(K tOn dóng dOu) 



UY BAN NHAN DAN  

BANG TONG HP DE XUAT (HOC KET QUA  THVC  fflN) HO TRQ SAN XUAT LAM NGHIP 
DE KROI FH1JC SAN XUAT VJNG BI 1H1T 1131 DO TWEN TM, DICH BN11 

(Tr ngày.....thOng.....nãin  dn ngOy.....thOng.....nm  

Mu s 2 

STT 

Dja 
phiro'ng 
(tinh 
huyçn, 

xa) 

TONGHqPTfflETRAI KJNIIPHIHOTRçI 

Tong 
giátrj 
thiêt 
hat 

(tr:d) 

DIN TICH THIT HA! H(JN 70% DLN ItCH THLT HA! T(!30% - 70% 

Tn g 
NSNN 
h tr 
(tr.d) 

Trong do 

Din 
tich 
cay 

imig 
(ha) 

Din tIch 
cay lam 

sOn noOi 
gO trOng 
trên dt 

tOrn nghip 
(ha) 

Din tich 
vuO'n 
ging, 
rg 
gb0 
(ha) 

Din tIch 
cOy giOng 
duoc worn 
trong gial 
doan Vlthfl 
irom (ha) 

Diên 
tIch 
cay 

nrng 
(ha) 

Diên tich 
cay tOrn 

g trong 
trên dOt 

tOrn nghip 
(ha) 

Din tIch 

giOng, 
rung 

gi&ig(ha) 

Din tIch 
cay giong 
dirqc WOTh 
trong giai 
doan vu&n 

(ha) 

NSTW 
h otro' 
( 

NSDP 
dam 
bao 

(tr.d) 

H tr9 
bang 

.. hiçn vat 

NSTW 
quyra 

. tien 

- 
Ho trq 
bang 

hin vOt 
tuNSDP 
quy ra 

tien 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
TONG 

sO 
I  
2  
3  

(CIII TIET 
THEODIA 
PHU'ONG) 

Ghi chü: UBND cp huyên, xO sCr drng mu bOng nêu trên dé t&ig hqp d xuAt vO bOo cáo kt quO thirc hin vâi UBND cp trên UBND cp 
tinh s(r ding d bOo cáo kêt quO thic hin v6i cOc b ngành trung uong. 

ngày .....thong ndm 
ChO tch UBND  

(K ten dóng dOu) 
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CHINH PHU CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dic Ip - Ti0r do - Hnh phtic 

 

S& 02/2017/ND-CP 

il rtu 

Ha Ni, ngày 09 thông 01 nám 2017 

  

vrr 
t'Igá /$.QJA41 4 

NGH DiENH 
V cc' ch, chInh sack ho trq san xut nông nghip 

dé kh6i phic san xut viing b thit hi do thiên tai, dch bnh 

Can czLut tá chic ChInh ph ngày 19 thông 6 nám 2015; 

Can ct Luçtphdng, chóng thiên tai ngày 19 thông 6 nám 2013; 

Can ciLu2t ngdn sách nhà nLthc ngây 25 thông 6 nôm 2015; 

Can ciLuct thzy ngày 19 thang 6 iiäm 2015; 

Can cz Lut thiy san ngày 26 thông 11 nám 2003; 

Can cz'Luát bdo v và phát trie2n rImg ngày 03 thông 12 nôm 2004, 

Can cLu4t boo v Va kie2m dfch thwc vat ngày 25 thông 11 nàm 2013; 

Thea c nghj cia B irwOng Bó Nông nghip và PhOt trié'n nóng thôn, 

ChInh phO ban hành Nghj dinh v cc' ch chinh sách h ira sOn xut 
nOng nghip dé khóiphyc sOn xuát ving bj thithqi do thiên tai, djch bnh. 

Diêu 1. Phm vi diêu chinh 

Nghj dnh nay quy dinh vic h trçr ging cay trng, vt nuôi, thüy san 
hoc mt phân chi phI san xuât ban d dê khôi phiic san xuât nông nghip b 
thit hi do a.nhhucng cüa các 1oi hinh thiên tai quy djnh t4 khoãn 1 Diêu 3 

Lust phông, chông thiên tai Va các 1oi djch bnh nguy hiêm, duqc cong bô 
thea quy djnh pháp 1ut ye thu y, thüy san, 1âmnghip và các djch bnh Cong 

bO dch theo quy djnh pháp 1Ut ye bâo v Va kiêm djch thrc vet. 

Oiu 2. Di tuqng áp thing 

H nông dan, ngithi nuôi trOng thüy san, diem dan, thu trang trai,  gia 

tri, to hçip tác, hap tác xA san xuattronglTrth vi1rc trông trqt, lam righip, chãn 
nuoi, nuôi.trông thüy san va san xuât muOi (sau dày gçi là h san xuât) bj thia 
hi trrc tiôp do tHen tai, djch bnh theo quy dinh tai E)iêu 1 Ngh dlnh  nay. 
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Diu 3. Nguyen tãc h try 

1. Nhà nuóc h trçr rnt phn chi phi ging cay trng, vat nuôi, thüy san 
hoc mt phãn chi phi san xuât ban dâu (khong phâi den bñ thit hai). 

2. Thrc hin h trc kp th&i, tr.rc tip b&ng tiên ho.c bang giông cay, 
con, hin vet. Giông cay, con, hin v.t ho trq phái dam bão chat lucing, phü 
hçip vâi diêu kiin  sinh thai va thc tê cüa dja phuong. 

3. Vic h trçl phãi cong khai, rninh bach,  dáng mc Va ding d& tung. 

4. Trong trng hp cO nhiu co ch& chfnh sách h trg ci1ng mt ni 
dung, h san xuât chi duc nhn hO trg mt chInh sách phü hgp nhât. 

Diêu 4. Diêu kien h tro' 

Các h san xut b thit hai  drçic xem xét h trcl khi dáp rng tht cà các 
diêu kién sau: 

1. San xut khOng trái vOi quy hoach, k hoach  và hu6ng d.n san xut 
nông nghip cüa chInh quyên dja phuang. 

2. Co dng k ké khai ban du ducic Uy ban rihân dan c.p xã xác nhn 
dOi vO'i chän nuOi t.p dung (trang trai, gia trai, th hqp tác, hgp tác xã) va nuoi 
trông thUy san (theo Mâu sO 6 Phii 1c I ban hành kern theo Nghj djnh nay) 
hoc giây chirng nhn kiêrn dch (nêu có). Các h chãn nuôi tp trung kê khai 
trong th?i gian 15 ngày ke tir khi bat dâu chàn nuOi; trong thai gian 07 ngày 
lam vic kê tü khi nhn &rqc bàn kê khai, IJy ban nhân dan cap xã có trách 
nhim kiêm tra, xác nhn vào ké khai. Các h nuOi trOng thüy san thtrc hin 
ké khai vâ ducrc xác nhn ngay khi thrc hin nuOi trOng. 

3. Thit hai  xày ra khi dä thrc hin dy dii, kp thai các bien  pháp phOng 
nglra, l'rng phO vài thiên tai, djch beth  theo sr huâng dan, chi dao  cüa co 
quan chuyên mon và chinh quyên dja phucing. 

4. Thai dim xày ra thit hai: 

a) f)i vâi thiCn tai; Trong thai gian xãy ra thiên tai tren dja bàn di.rcic 
Ban Clii huy PhOng, chong thiên tai và Tim kiêm ciru nn dja pht.rong xác nhãn; 

b) Di vói djch bnh: Trong khoàrig th&i gian tr khi cOng b djch dn 
khi cOng bO hêtdjcli. TruOng hçp dc bit, ngay tr khi phát sinh ô dch du 
tiên (ch.ra dü diêu kin cOng bO djch) can hài tiêu hüy gia siic, gia cam theo 
yêu câu cüa cOng tác phOng, chong djch dé han  chê djch lay lan thI thai diem 
xây ra thiet hai là khoàng thai gian tir khi phát sinh 0 djch den khi két thiic o djch. 

Diêu 5. Mac ho tro' 

1. H trç dti vói cay trng: 

a) Diên tIch lüa thuAn bi thiêt hi trén 70%, h trçl 2.000.000 dng/ha; 
thiét hai tr 30% - 70%, hO tro 1.000.000 dOng/ha; 
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b) Diêri tich ma 1iia thun bi thi€t hal trên 7O%, h trçi 20.000.000 
dongiha; thit hai  tr 30% - 70%, h trçi 10.000.000 dông/ha; 

c) Din tIch 1ia lai bi thit hai trén 70%, h trcc 3.000.000 dng/ha; thit 
hi tr 30% - 70%, h trq 1.500.000 dang/ha; 

d) Din tIch ma hia lai bj thit hai  trén 70%, h trq 30.000.000 dng/ha; 
thit hai  tir 30% 70%, h tr9 15.000.000 dOngfha; 

d) Din tIch ngô và rau màu cãc Ioai thiét hai trên 70%, h trq 2.000.000 
dOng/ha; thit hai  tir 30% - 70%, h6 tr 1.000.000 dOng/ha; 

- e) Din tIch cay cong nghip và cay an qua lâu nãm b thit hai  trên 70%, 
hO trq 4.000.000 dOnglha; thit hai  ttr 30% - 70%, h trq 2.000.000 dOng/ha. 

2. H trç di vài san xut lam nghip: 

a) Din tIch cay rirng, cay lam san ngoài g trng trên dt lam nghiep, 
vi.thn giông, rt'mg giOng bj thit hai  trén 70%, h trq 4.000.000 dOnglha; thit 
h?i tr 30% - 70%, hO trg 2.000.000 dOng/ha; 

b) Dinilch cay ging duqc .ram trong giai don vu?rn ixom bj thit hai 
trên 70%, ho trçc 40.000.000 dOng/ha; bj thit hai  tr 30% - 70%, h trçl 
20.000.000 dônglha. 

3. H trci di vói nuOi thüy, hái san: 

a) Din tIch nuOi tOrn quãng canh (nuOi tOrn 1ia, tOrn sinh thai, tOrn rung, 
torn kêt hop) bj thit hai  trén 70%, hO tr tr 4.100.000 - 6.000.000 dOng/ha; 
thit hai  tr 30% - 70%, hO trc, tü 2.000.000 - 4.000.000 dOng/ba; 

b) Din tIch nuOi Ca truyn thng, các loài cá bàn dja b thit hi trên 
70%, h trq tu 7.100.000 . 10.000.000 dOng/ha; thit hi ti.r 30% - 70%, h trçY 
tr 3.000.000 - 7.000.000 dOng/ha; 

c) Diên tich nuOi tOrn sñ -ban thârn earth, thâm canh bi thit hai  trên 70%, 
ho trq tr 6.100.000 - 8.000.000 dOnglha; thiet hai tr 30% - 70%, hO trçr tir 
4.000.000 - 6.000.000 dOng/ha; 

d) Din tIch nuôi tOrn the chàn trAng ban thârri canh, thârn canh b thit 
hai trên 70%, h trg tr 20.500.000 - 30.000.000 dOng/ha; thit hai  ti'r 30% - 

70%, h6 trq tu 10.000.000 - 20.000.000 dông/ha; 

d) Din tIcK nuôi nhuy&x th b, thit hai  trén 70%, h trçl tlr 40.500.000 - 
60.000.000 dông/ha; thit hai tr 30% - 70%, hO trçr tlr 20.000.000 - 
40.000.000 dOnglha; 

e) Din tIch nuOi cá tra thâm canh bi. thia hai tren 70%, h trq tr 
20.500.000 - 30.000.000 dOng/ha; thiêt hai tlr 30% - 70%, ho trq tlr 

10.000.000 - 20.000.000 dong/ha; 
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g) Lng, be nuôi nufic ngçt bi thit hi trôn 70%, h trçi t11 7.100.000 - 

10.000.000 dông/100 m3  lông; thit hai  tir 30% - 70%, ho trg tir 3.000.000 - 

7.000.000 dông /100 m3  lông; 

h) Din tIch nuôi cá rô phi dun tInh thâm canh bj thit hai  trén 70%, h 
tro tir 20.500.000 - 30.000.000 dOng/ha; thit hi tir 30% 70%, ho trq tir 
10.000.000 - 20.000,000 dong/ha; 

i) Diên tIch riuôi cá nuc lath (tm, hi) thâm canh bj thit hai  trên 70%, 
hO trq tir 3 5.500.000 - 50.000.000 dông/ha; thit hai  tir 30% - 70%, h trg tir 
15.000.000 - 35.000.000 dOng/ha; 

- k) Lng, be nuôi trng ngoãi bin (xa bà yen dao) b thit hai  trên 70%, 

ho trcc tir 15.500.000 - 20.000.000 dOng/100 m3  lông; thit hi tir 30% - 70%, 

ho trq tir 10.000.000 - 15.000.000 dOng/100 m3  lông; 

1) Din tIch nuôi trng các 1oi thüy, hi san khác bj thit hai trên 70%, 
hO trci tü 4.100.000 - 6.000.000 dông/ha; thit hi tix 30% - 70%, h trçi tir 
2.000.000 - 4.000.000 dông/ha. 

4. H trçl di vth nuôi gia suic, gia cm: 

a) Thiêt hai do thiên tai: 

Gia c.m (gá, vjt, ngan, ngng) dn 28 ngày tui, h trçY 10.000 - 20.000 
donglcon; trên 28 ngày tuOi, h trçi 21.000 - 35.000 dônglcon; 

Lçin dn 28 ngày tui, h trq300.000 - 400.000 dng/con; trên 28 ngày 
tuôi, ho trçi 450.000 - 1.000.000 dông/con; 1cm nái và 1cm dirc dang khai thác, 
h trçi 2.000.000 dông/con; 

Be cái hu&ng s1]a dn 6 tháng tui, h trcl 1.000.000 - 3.000.000 
dônglcon; bO sQ'a trên 6 tháng tuôi, hO trq 3.100.000 - 10.000.000 dOng/con; 

Trâu, bO thjt,. ngra dn 6 tháng tui, h trçi 500.000 - 2.000.000 
dOng/con; trên 6 tháng tuôi, ho tro 2.100.000 - 6.000.000 dông/con; 

Htxciu, nai, ciru, dé: H tra 1.000.000 - 2.500.000 dngJcon. 

b) Thit hai  do dich beth: 

H trçi tr,rc tip cho các h san xut cO gia sue, gia cm phãi tiCu hüy b.t 
buc do mac dch bnh hoc trong vüng cO dch bat buc phãi tiéu hüy vOi 
mic hO tro Cu th thu sau: 

H trçc 38.000dông/kg hai d6i vOi in; 

Ff6 tro 45 .000 dOng/kg hai 16i vO'i träu, bô, d, ciru, huuu, nai; 

H trcc 3 5.000 ding/con gia cm (gà, vjt, ngan, ng&ig). 
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5. Ho tro dé,i vâi sânxut mui: Diên tIch san xut mui bj thit hai  trên 
70%, hO trq 1.500.000 dông/ha; thit h.i tir 30% - 70%, ho trcf 1.000.000 
dong/ha. 

6. Các 1oi cay trng, v.t nuOi, thüy san b thit hi chua duqc quy djnh 
tai cac khoân 1, 2, 3 và 4 Di€u nay, Chü tjch Uy ban nhan dan các tinh, thàrih 
phO trc thuc trung irnng can cir vào khà nang can dOi ngân sách, dc diem 
san xuât và yêu câu thc tC ti dja ph.rcing d quy djnh mrc ho trçi c,i the cho 
phühqp. 

7. Tnx&ig hap h trçv bng hien  vet, mi.rc h trcx &rqc quy di tiiang 
duccng ho trq bang tién theo giá tai  thai diem h trci. 

Diêu 6. TrInh t, thu tc h trq 

1. Trinh tu và cách thirc thi.rc hiên: 

a) H trq thiêt hai di vâi dich bnh: Khi bi thiêt hai,  các h san xu.t 
phôi hop vi các co quan chüc näng trén ctja ban, tiên hành thOngkê, dánh giá 
thit hi, hoàn thin hO sa giri trçrc tiêp len Uy ban nhân dan cap xã dê giái 
quyêt theo quy dnh; 

b) H trcl thit hi di vOi thién tai: Khi bj thit hi, các h san xut phi 
hop vdi các Co quan chic nàng trên dla  bàn, tiên hàrih thông kê, dánh giá thit 
hai, hoãn thin ho sagri tri,ic tiOp len Ban Chi huy PhOng, chOng thién tai và 
Tim kiêrn c''ru nn cap xä dO phôi hop, báo cáo Uy ban nhãn dan cüng cap 
giãi quyOt theo quy djnh. 

2.Hscrxinhôtrq: 

a) Don d ngh h trçi thiêt hai do dch bnh, thiOn tai theo các Mu s 1, 
2, 3, 4 và 5 ti Phi h1c I ban hành kern theo; kern theo Bàn kO khai san xuât 
ban dâu theo Mu so 6 ti Phi liic I ban hânh kern theo Nghi dnh nay hoc 
Giây chng nhn kiOm djch (nOu có); 

b) Bang thng kê thit hai do djch bnh, thiOn tai CO xác nhn cüa thOn, 
bàn, khu dan cr. 

3. Trách nhim cüa các c.p: 

a) D& vôi dich bênh: 

Chü tjch T.Jy ban nhãn dan cp xã thãnh 1p hi ding kim tra baa gm: 
Jy ban than dan cp xä, can b chuyên mOn tha huyn, d?i din các to chirc 

xã hi, dai  din thôn, bàn, to dan ph dO 1p biOn bàn kiOrn tra, xác minh rnrc 
d thit hi, nhu cu h trq cll th c'àa tirng h san xuât; tong hqp báo cáo Uy 
ban nhàn dan cp huyn. Can cr báo cáo cña Uy ban than dan cap xä, Uy ban 

nhân dan cp huyn to chrc thâm djnh và quyêt dinh ho trq theo thãm quyOn 
hoc ting hqp báo cáo Uy ban nhân dan cap tinh; 



6 

Can cir báo cáo cüa Uy ban nhân dan cp huyn, co quan chuyên mon 
cap tinh có trách nhim thâm djnh, trInh Uy ban nhan dan câp tinh phê duyt 
và b tn ngân sách dja phrcnig và các nguôn tài chInh hop pháp khác dê dáp 
ing kjp thai nhu câu h trçi khôi phiic san xuât vüng b thit hai do thiên tai, 
dich bnh theo quy dnh tai  Nghi. dinh nay. 

b) Di vâi thiên tai: Thrc hin nhu quy dnh ti dim a khoán 3 Diu 
nay, có sr tham gia, phôi hop cüa Ban Chi huy PhOng, chông thiên tai va TIm 
kiêm ci'ru nan  các cap & cija phircing trong vic kiêm tra, xác nhn thit hal  và 
tOng hgp báo cáo Ban Chi dao  Trung uong ye PhOng, chOng thiên tai theo uy 
dinh tai dim d khoán 2 Diêu 30 và khoân 2 Diêu 31 Lut phOng, chong 
thiêntai. 

Chi:i tjch Uy ban nhân dan cp huyn, xã tng hop thit hai  dã xut và 
báo cáo k& qua thrc hin ho trci thit hai  do thiên tai, djch bnh theo các mu 
t?i Ph lic II ban hành kern theo Nghj djnh nay. 

4. Thii han  giãi quyt h so: Cham  rih.t 15 ngày lam vic k tr ngày 
nhân du'cic hO so hop 1, Uy ban nhán dan các cap (doi vói djch berth)  hoc 
Ban Chi huy PhOng, chOng thiên tai và Tim kim cu nan  các cap (di 
v&i tbién tai) phâi Co kiOn t.rã IOi bang van ban hoc thông báo kt qua giái 
quyêt cho các h san xuât trên các phuong tien thông tin di chüng cüa 
dja phucing. 

Diu 7. Ngun hc vã cr ch h trq tir ngn sách trung irong 

1.Ngunhrc: 

a) Dr phOng ngân sách trung uong; 

b) Du phOng ngân sách dja phuong; 

c) Qu5 phOng, chông thiên tai; 

d) Ngun d%r trü quôc gia; 

d) Các nguOn tài chinh hop pháp khác theo quy djnh cãa pháp luat,  

2. Co ch h trq tr ngán sách trung i.ro'ng: 

a) Các tirth min nii, Tây Nguyen: Ngân sách trung uong h trg 80% 
mirc ngân sách nhã nu&c h trci thiet hai; 

b) Các tinh, thành ph trirc thuc trung uong cOn lai: 

Các tinh, thành phi có t' 1 diu ti4t các khoán thu phãn chia v ngán 
sãch trung i.rong t'~ 50% trà len: ChU dQng sir di,ing di,r phong ngân sách dja 
phucrng dé thrc hin; 
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Các tinh, thành ph Co I. diu tit các khoán thu phân chia v ngán 
sách trung uong duói 50%: Ngãn sách trung trong ho trq 50% phân hO trçl t'r 
ngn sách nhà rnr&c; 

Các dja phuong chua tr can d6i &rçc ngan sách cOn Iai:  Ngãn sách trung 
t.rong ho trç 70% phân ho trci ti'r ngân sách nhà nuâc. 

c) Các quy djnh khác: 

Tnx&ng hçip kinh phi h trçi thit hai  trorig náin duài 01 t dngInm: 
Các tinh, thãnh phô chU dng sr ding ngãn sách da phucxng dê thirc hin; 

TruOiig hçp các dja phucmg có mirc d thit hi iOn, ntu phn ngân sách 
dia phuong bão dam vuçYt qua 50% nguOn dr phOng ngán sách dja phuong 
duct Thñ tuOng ChInh phü giao, ngan sách trung uoiig së bô sung them phân 
chênh 1ch vucrt qua 50% dir phOng ngân sách dja phiroiig dê các tinh, thành 
phO có &i nguOn d thirc hin. 

Diêu 8. T$ chfrc thu'c hiên 

L Ban Chi dao Triing ucmg v& PhOng, chng thiên tai tng hçip báo cáo 
dánh giá thit hai  và nhu câu t1r the dja phuong báo cáo ChInh phü ye bin 
pháp va nguon lirc hO trçr kjp th&i cho các da phuong theo quy djnh tai diem d 

khoan 2 Diêu 30 Lust phông, chông thiên tai. 

2. Bi Nông ngip Va Phát trin nOng thôn: 

a) ChiX tn, phi hcip vóiB Tài chInh, B K hoch và D.0 tu và các b 
ngãnh lien quan dOn dOe, kiêm tra giám sat và xir 1' nhting vixâng mac nay 
sinh trong qua trInh thrc hin Nghj d4nh nay; 

b) Chü tn, phi hcp vOi các b, ngãnh và da phucmg báo cáo, dxu&t 
Thu tu&lg Chinh phü quyêt djnh h trç bang hin v.t theo thâm quyën tCr 
ngun dr trtr quOc gia cho các dja phuong dC khàc phic thit hi do thiên tai, 
dich bênh. 

3. B Tài chInh can cr quy djnh ti Nghj djnh nay và ph.n ngân sách dja 
phuong thirc chi dé h trci khôi phic san xuât viXng b thit hi do thiên tai, 
dch berth, xem xét h trq tir nguOn dir phOng ngân sách trung uong hang nàrn 
cho tmg dja phuong và dtnh kr báo cáo Thu tuOng ChInh phü kêt qua thijc 

hin. Trithng hqp thiên tai, dch bnh xáy ra & phm vi iOn, ngân sách da 
phuong không dü nguôn 1irc chi h trq theo quy dnh ti Diêu 5 Nghj djnh 

nay; can cir d nghi, ciXa Uy ban nhán dan tirth, thành pbO trirc thuc trung 
uong, Bô Tài chInh thirc hin rng truOc kinh phi cho da phucmg dê thirc hin 
(ti da 70% mirc ngân sách trung uong hO trg). Sau khi da phuong cO báo 
cáo quyt toán kinh phi, Bô Tái chinh thirc hin thu hOi khoán kinh phi dä üng 
trtróc theo quy dnh cl'la Luât ngn sách nhâ nrOc. 
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4. Chü tich Uy ban nhân dan cp tinh CO trách nhiêrn: 

a) T chrc thông kê, ánh giá thit hi do thiên tai, dch bch gay ra, chü 
dông thixc hin cOng taG h trg tr nguôn ngãri sách cüa dja phirong, qu 
phOng, chng .thiên tai, các nguOn 1rc hccp pháp khác dê ktp  thii khOi phiic 

san xut; d xuât nhu cu ho trci tir trung uang g&i Bi Tài chinE, B Nông 
nghip và Phát trin nông thôn, Ban Chi do Trung uong ye PhOng, chông 
thiên tai (di vói thia hi do thiên tai) dê tong hçp, báo cáo Thu tithng ChInh 
phü và chju trách nhim ye tInh chInh xác cña so 1iu báo cáo; 

b) Htr&ng dn, chi do các Ca quan chuyên môn, Uy ban nhan dancp 

huyn, cap xa triCn khai thrc hin vic ho trç trçrc tiêp den các h san xuât b 
ffiit bi dam bâo cOng khai, minh bach, diing chinh sách và mtrc quy dnh. Si'r 
dung kinh phi hO trcr thng rnic dich, có hiu qua, ban hành các quy djnh, ché 

tài ci the dam báo không dê that thoát lang phi và xáy ra tiêu cvc; 

c) Quy& djnh müc h trc cho các dêi tuçmg theo quy djnh ti khoán 6 
Diéu 5 và quy djnh mixc hO trcl ci.i the cho tmg loai cay trOng, vt nuOi, thüy 
san nhtrng không vuqt qua mrc quy djnh ti các khoân 1, 2, 3 và 4 Diu 5 
Nghj dinh  nay; 

d) Kt thi'ic dçrt thiên tai, djch bnh hoc cu6i nrn, báo cáo B Nông 
nghip và Phát triên nong thôn, B Tài chInh, Ban CM do Trung uong v 
PhOng, chOng thiên tai (dôi vâi thit hai  do thiên tai) k€t qua thirc hin theo 
các mâu t?i  Phi lye H ban hàrih kern theo Nghj djnh nay d tng hçrp báo cáo 
Thu trOng ChInE phñ thea quy djnh. 

Diêu 9. Diu khoãn thi hành 

1. Nghj djnh nay có hiu hrc thi hành tir ngày 25 tháng 02 nàm 2017. 

2. Ngh djnh nay thay th các Quyt djrih s 142/2009/QD-'ITg ngày 31 
thárg 12 nãm 2009 ye ca chê, chinh sách ho tr giOng cay trông, vt nuOi, 
thüysán de khoi phic san xuât vi1ng bj thit hai do thiên tai, dch bnh và 
Quyêt dnh so 49/2012/QO-TTg ngày 08 tháng 11 nãm 2012 sira dOi, bO sung 
Diêu 3 cfia Quyet dnh sO 142/2009/Q-TTg cua Thu tuOng ChInh phü; 
khoán 1 Diu 1 Quyêt dnh so 719/QD-TTg ngày 05 tháng 6 näm 2008 ye 
chInh sách ho trg phOng, chong djch bnh gia sñc, gia cam vã khoãn I Diêu 1 
Quyêtdnh sO 1442/QD-TTg ngày 23 tháng 8 nãrn 2011 ye scra dôi, bô sung 
môt so diêu cüa Quyét djnh so 719/QD-TTg rlgày 05 tháng 6 näm 2008 cua 
Thii tiiâng ChInh phü. 

3. Diu khoân chuyn tip: Muc h trçc cho h san xut bj thit hi trong 
trithng hop thin tai, djch bnh xây ra truc khi Nghj djnh nay cá hiu hrc 
nhtmg vic ho trç thrc hin khi Ngh djnh nay dã cO hiu 1iic thI vn áp ding 
mirc h trçr theo quy djnh ti thai diem xày ra thiên tai, dich.bênh. 
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4. Các B tru6ng, Thümxông Ca quari ngang b, Thu tru?mg c quan 
thuc Chinh phü, Chü tjeh Uy ban nhán dan cáç tinh, thành phô trirc thuic 
trung llcmg chju trách nhiém thi 'hành Nghi djnh nay.!.. 

Noinhân: 
-Ban BithirTrungtrongDãng; 
- Thu trâng, càc Phó Thu tuáng Chinh phü; 
• Các b, c quan ngang b, ca quan thuôc Chinh phü: 
- }IDND, UBND các tinh, thành phó trrc thuc trung aong; 
- Van phông Trung lrcing và các Ban cüa Dâng 
-VnphôngTongBithu-, 
- Van phông Chü tjch rnr&c; 
- Hi ông dan tc và các Uy ban cua Quoc hi; 
- VAn phàng Quôc hi 
- Ta an nhAn dAn tôi cao; 
- Vin kiem sat ahAn dAn t& cao; 
- Kim toAn nhA rnrâc 
- tJy ban GiAm sat tAi chfnh Qu& gia; 
- NgAn hang Chinh sách xA hi; 
- NgAn hAng Phat triên Vit Nain; 
- Uy ban trung ixong Mt t4n To qu& Vit Nam; 
- Ccr quan trung hong cüa cAn doAn the; 
- VPCP: BTCN, cAn PCN, Trçr 1' 1Tg, TGD COng ITDT, 

the Vii, Cic, don v tnrc thuc, COng bAa; 
-Lint: VT,NN(3).pc,L05 

Nguyn Xuân Phéc 



Phulucl 
tE D} GHr. O TR THIT HAL DO THIEr TAL, IflCH BENH 

'.JKen theo Nghi thnh so 02/2017/ND-CF 
' )ga (??9thangol näm2017cuaChznhphu) .F) f- 

Mu £'cm d nghi h tro thit hi di vii cay trng do thin tai 
(hoãc djch bênh) 

Mu 2 Dcm d nghi h trq thiêt bai san xut lam nghiêp do thiên tai 
(hoäc dich bêrih) 

Mu 3 
Dan d ng h trq thit hi nuôi trng thüy san do thiên tai 
(hoàc djch bnh) 

Mauso4 
Dan d nghi h trcr thiét hai chàn nuôi do thiên tai (hoàc 
dich bçnh) 

Mu s 5 Dan d ngh h trç san xut mui thit hai  do thiên tai 

Mu a Bàn kê khai SO luçing chän nuôi tp trung (hoc nuôi trng 
thiiy san) ban dâu 
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Mu s I 
CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VLT NAM 

The 1p - Ty do - Hnh phüc 

BO DE NGHI 
11 trç thit hi di vói cay trng do thin tai (hoc dch bnh) 

KInhgri: 
- Ban Chi huy Phàng chông thiên tai ya 
Tim kiêm ciru nn xâ, phuing... (doi vói thiên tai); 

- Uy ban nhân dan xä, phthng.....(di v9i djch bn1i). 

Tôi ten là:  

Bia chi:  

Kê k.hai din tIch cay trng bj thit h?i  do thiên tai/djch bnh nhu sau: 

Dçt thién taiJdch bnh  

1. Di tirqng'  
Thai dim gieo, trng  
Din tIch thiêt hai: ha. 

Vj tn dt gieo, trông  

Thithitir30-70%Ià ha 

Thiêt hai trên 70% 1à ha 

2. D6i tucing:  

Thii dim gieo, trng  

Din tIch thit hai ha. 

Vj tn d.t gieo, trông  

Thiêt hai tr 30 - 70% 1à ha 

Thiêt hai trên 70% 1à ha 

Be ngbj Ban Chi huy Phông chông thién tai và Tim kiêrn cüu nn xã 

(phrông).... (hoc Uy ban nhân dan xä (phxng).. ..) xem xét, ho trq thit hi 
nêu trén cüa  

TOi xin cam két ni dung theo bang ké nay là dung si.r tht và chju hoàn 

toàn trách nhim truâc pháp 1u.t.I. 

XACNHAN CUA DJJ DIN ,ngày tháng .......náin 20 
THON/BAN/KHU DAN C NgLrO'i lam don 

(Ky, ghi r5 hQ Va têr) (Kj, ghi r5 hQ va ten) 
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CONG EOA XA HQI cU NGHIA VIET NAM 
•Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

Mu so 2 

    

N DE NGHj 
H trçr thit h4i san xut Im nghip do thiên tai (hoc dtch  bnh) 

Kinhgri: 
- Ban Chi huy Phàrig chông thiên tai Yà 
Tim kthm ctu nan xä, phithng... (dôi vài thién tai); 

- Uy ban nhân dan xâ, phthng..... (dôi vâi djch bnh). 

Tôi ten là:  

Diachi:  

K khai din tIch bj thit hai do thiên tai (hoc djch bnh) trong san xut 
lam nghiêp nhix sau: 

Dcit thiên tai (hoc djch bnh)  

1. D& vâi din tIch cay rang, cay lam san ngoài g trng trên dt 1.m 
ngiiêp, vträn giông, rirng giông bj thit hai: 

a) Di vói din tIch cay rrng: 

Di tuqng trng Tu& rrng  
Thai diem trng  

Dién tIch thiét hi ha. 

V tn trng thng  

Thit hai  tr 30 - 70% lâ• ha 

Thiêt hai trén 70% 1à  ha 

b) D& vOi các loài cay lam san ngoài g: 

VjtrI  

Thai dim trng  

Loài cay:  
S lung thit hi ha 

Thiêt hai tir 30 - 70% 1à ha 

Thiêt hai trên 70% 1à ha 
c) £i vài vuôn giOng: 

Thai diem xây dijno 

Dién tIch thi& hai ha 
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Vtri 

Thithit'r307O%1 ha 

Thit hi tren 70% 1à ha 

d) Déii vói thng ging: 

Thii dim xây dirng  

Loi rirng ging: 

Din tIch thiêt hi ha 

VjtrI- 

Thithaitr30-.79%là ha 

Thiet hal trên 70% ià ha 

2. Di vâi cay gi&lg du9c iiom trong giai doan vithn rm: 

VjtrI  

Thôi dim trng  

Loài cay:  

Dien tIch thia hi ha 

miet hi tfr 30 - 70% là- ha 

Thiet hai trên 70% là: ..ha 

3. Di vâi trng cay phân tan: - 

VjtrF  

Loài cay:  

S lucing thiet hai cay 

Ho sa luu gm có:  

f} ngh Ban Chi huy Phèng chng thiên tai 

(phurng)..,. (hoc Uy ban nhãn dn xa (phithng)  
nêu trên cüa  

và TIm kim cüu nn xâ 
-) xem xét, ho trq thiet  hai 

  

Tôi xin cam kt ni dung theo bang kê nay là ding sr that Va chju hoèn. 

toàn trách nhiem trithc pháp lutJ, 

XAC NHN CUA DiI DIN ,ngày......ththng-------nàrn 20 

THÔNIBANIKHU DAN Cu NgtrOi tam don 
(Kj, ghi rö hQ Va ten) ('Kj', ghi rô hQ Va tên) 
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Mu so 3 
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VLT NAM 

ic p - Tçr do - Hanh phuc 

DONDE NGJJ4 
H trçr thit hi nuôi tràng thày sn do thiên tai (hoc djch bnh) 

KInh gui: 
- Ban Chi buy Phông chng thién tai và 

Tim kiêm c(ru nan  xà, phr?mg... (di vOi thiên tai); 
- Uy ban nhân dan xã, phu&ng..... (doi vài djch bnh). 

Tôi ten là:  

Dia chi:  

Kê khai din tich nuôi trng thüy san và din tich b thit hi do thiOn tai 
(boãc dich berth) nhi.r sau: 

Dot thiên tai (hoäc dich bênh)  

Loài thüy san nuOi:  

Tang din tich mt nuàc nuOi thiy saw ha. 

VI trI khu vuc nuôi  

Thi dim thà giing  

S lirong ging tha nuôi con, ngun gc:  

Hi so luu v ging gm có:  

HInh thi'rc nuôi:  

Thit hi tr 30 - 70% 1à ha hoc m3  1ng. 

Thit hi trén 70% là ha hoäc in3  1ng. 

D ngh Ban Chi huy PhOng chng thién tai và Tim kirn cuu nn xa 
(phu&ng).... (hoc Uy ban nhan dan xà (phumg)....) xem xét, ho trg thit hai 
nêu trên cüa  

Tôi xin cam kêt ni dung theo bang Ice nay là ding sr that  và chiu hoàn 
toài trách n.him tri.râc pháp lut.f. 

xkc Nll4N CUA BA! DI1N ng?iy......tháng.....nám 20 
THON/BAN/KHU DAN Cu Ngirôi lam do'n 

(Ky, gf?t rö h9 Va ten) (Kj, ghi rö h9 vá tën) 
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Mu so 4 
CONG HOA XA 1101  CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Ip  - Tiy do - Hanh phüc 

BaN BE NGR! 
H trY thiêt hal chãn nuôi do thiên tai (hoäc dich bênh) 

Kinhgüi: 
- Ban Clii huy Phông chOng thiên tai Va 

TIm kiêm ci'xu nn xâ, phthng... (dOi v6i thiên tai); 
- Uy ban nhân dan xã., phuâng.....(dOi vâi djch bnh). 

Tôi ten là:  

Diachi:  

Kê khai s krçmg gia si'ic, gia cm b thit hi do thiên tai (hoc djch 
bênh) thu sau: 

Dqt thiên tai (hoc djch bnh)  

1. D& tucmg nuôi 1 Tui vt nuOi  

So luçmg con. 

2. D& tuçrng nuOi 2 Tui 4t nuOi  

So1uçrng con. 

3. D6i tuçng nuôi 3• Tui Vt nu0i  

S hrcing .con. 

so luu gm có:  

D nghj Ban Chi huy PhOng chông thiên tai và TIm kirn ciu nn xä 
(phuäng).... (hoc Uy ban nhân dan xA (phi.ràng)....) xem xdt, hO trq thit hi 
néu trOn cUa  

TOi xin cam kt ni dung theo bang kê nay là dñng sir th.t và chu hoãn 
toàn trách nhini tri.róc pháp lut.I. 

XAC NHN CUA flI DIN .............tháng......näm 20 
THON/BAN/KHU DAN CU Ngthi 1rn don 

(K3, ghi rO ho và ten) ghi r5 hç và tên) 
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CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Lp - Tv do - ll3nh phüc 

Mu so 5 

DON DE NGH! 
tro' san xut muM thit hai do thiên tai 

 

Kmnh gCri: Ban Chi huy Phông ch6ng thiên tai Va 

TIm kiêm ci'ru nn xâ, phträng. 

 

Tôitênlà:  

Diachi:  

Kê khai dién tich san xut muM bi thiêt hai do thiên tai nhu sau: 

Dat thiên tai' 

Diên tich bi thiêt hai' ha 

Vi tn san xuât muM  

Thii dim bt du san xuAt'  

Diên tIch thiét hi' . .ha 

Thiêt hai tir 30 - 70% là' ..ha 

Thiét hai trén 70% là' ha 

H sa lixu gm có:  

D nghj Ban Chi huy Phông chng thiên tai và TIm kim cthi nn xä 
(phung)....) xern xét, ha trg thit h?i  nêu trên cüa  

Tôi xin cam kM ni dung theo bang kê nay là dung sr tht và chju hoàn 
toãn trách nhim truóc pháp 1ut./, 

xAc NTLN CJA DAI DIW ,ngày tháng nàm 20 
THON/BAN/KHU DAN CU Ngrôi lam do'n 

(KJ, ghi r6 hçi và ten) (K ghi r6 hQ và thn) 
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Mu s 6 
CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Dôc ip - T do — Enh phóc 

BAN ICE KHAI 
S ltrçrng chán nuôi tap trung (hoc nuôi trng thãy san) ban du 

Kirth gri: Uy ban nMn dan xaJphung  

HQ, ten chü co th:  
Dia chi lien h  
S din thoai , Fax Email (nu co)  

Dàng k chãn nuôi tp trung (hoc nuôi trng thXy san) nhr sau: 

TT 
Dôi 

tinjng 
nuôi 

Dia 
dim 

Din tich 

(in5 

ThM gian 
bt u nuôi 

. 
thüy san) 

Shrçng 
giôn dir 

kien 
nuôi/thã 

(con) 

Thôi gian 
thu 

ho3ch/xut 
chungd 

kin 
(tbáng, 
nãm) 

San 
i.jçri. 

dir kien 

Gui 
chu 

I 
2 

Nhthig vn d khác: 

Tôi xin cam doan và chlu  trách nhim v các thông tin dã kê khai.I. 

 ngày thdng nám , ngây tháng näm 

Xic nhn cüa URNID xã/phir&ng CHU C SCI 

(K ghi rã hQ ten và dóng dcu) (Kj, ghi rö ho ten Va ddng ddu nêu có) 

 ngay tháng náin 

Xác nhn cüa Co quan chuyên mon (néu co) 
(Kj, ghi rö hç ten và dóng dáu) 



Phu luc II 
G TONG HQP KET QUA TH!XrC THIN HO TR 
JC SAN XUAT NONG NGHIP VUNG B! T1ilT HAl 

DO THIEN TM, DIcH BNH 
(Kern theo Nghj djnh so 02/2017/ND-CF 

ngày 09 tháng 01 nám 2017 cza ChInh phi) 

Mâu so 1 
Bang tng hcip d xu&t (hoäc kEt qua thrc hiên) h trc di vói cay 
trOng dê khOi phc san xuât vüng bj thit h?i  do thiên tai, 
dich bnh 

- 

Mâu so 2 
Bang thng hçip d xut (hoc kt qua thuc hiên) h trci san xut 
1am nghip dê khOi phiic san xuât vüng b thit hi do thiên tai, 
dich bnh 

au SO 
Bángtng hcrp d xut (hoc kt qua th?c hin) h trç nuOi thUy 
san dê khoi phiic san xuât vting bj thiêt hai do thién tai, djch bnh 

M au SO 
Bang tng hçip d xut (hoc kt qua thrc hin) h trç chän nuôi d 
khOi phic san xuât v1ing bi thit h?i do thiên tai, dch bnh 

Mauso5 
Bang tng hcrp d xut (hoe kt qua thrc hin) h tro' san xuAt 
muoi de khoi phiic san xuat vung b1 thiçt hi do thien tai 

au SO 6 
S - S Bang tong hqp de xuat (hoc ket qua thrc hiçn) ho trçi de khoi 

phiic san xuât nOng nghip ving bj thit hai  do thién tai, dich bnh 



2 Mu so 1 

JY BAN NIIAN DAN  

BANG TONG Hqp DE xukr (HOC KET QUA Tm/C H1N) HO TR(1 DOI vOi CAY TRONG 

(Ti ngày.....tháng.. .närn.... dn ngây. - . .tháng.....nãrn.....) 

STT 

Oja 
phuong 
(tinh, 
huyçn, 

NO) 

TONG HçIP THIET HAl KINIi PHt HO'IRc 

Tong 

ghS t 
thiet II1 

(tr.d) 

DIEN TICH THIT HAl HciN 70% THEN TICH 1'IllT IIJ TIS 30% - 70% 

iOn 
NSNN 
hO t 
(tr.tl) 

Trong fló 

NSTW 
o 

(ti-.d 

NSDP bngIiii 

NSTWqIIy 

tI tV 

ii 

iii tSDI 

*1011 

Lüa 
thuOn 

tllflfl 

Ltia 
ml 
(I) 

M 

IOn lal 
(J) 

Ngô và 
mu 

Cy 
Cong 

COy 
qua IOu 

LOa 
tIuin 
(ha) 

tua 
thUOfl 

Lua 
lai 

(ha) 

M 
IOn mi 

(ha) 

Ngô và COy 
cOng 

Cy 

quO 
'' 

(ha) 

I 2 3 4 5 6 7 4 9 ¶0 11 12 13 ¶4 15 19 ¶7 48 19 20 21 - 22 

2 

3 
THEODIA 
PIIIJONG) 

-- - .-- ------ -- - - 

Chi chu: UBND cp huyn, x scr dung mu bOng nu 1rn d tang hqp dé xuJ. VO báo cáo k4t quO thirc hin vci UBND cp trên; IJBND cp tints sr dung d bOo cáo th quO thrc hin 

vOi cOc b ngOnh trung tning. 

ng&y.....iháng nato 

ChO tcIi UBNI)  
(Ks' ên dong dOu) 
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Mus2 
UY BAN NHAN DAN  

BANG TONG HVP DE XUAT (flO,C KET QUA THV'C HIN) 110 TR SAN XLJAT LAM NGFI1I' 
DE i<iiOi PHVC SAN XUAT VUNG B! TH1T HAL DO TIHEN TAI, 1)!CII  BNU 

çr(ngay.....tháng.....nñm  dnngày.....th½ng......näm ) 

sri' 
Dja phuong 
(tl, 

huyn, (l) 

TONG HQP THIT HII KJNJI PHI HO TRQ 

1 ng 
1r (hid 
hj (tr.d) 

DJCN TECH TEIET HAl HON 70% IMEN TECh THIET lLI TcJ 30% - 70% 

Tang 
NSNN  
hi tr 
(tr.d) 

Trong aó 

Din 
tich cAy 
n 
(ha) 

Din tich 
CAY Him 

san noài 
g trAng 
t - at 

Him 
nghiçp 
(ha) 

Din lidi 

gg, 

ging(ha) 

Dn itch cAy 
giong duVe  
irom (rong 
gial t1on 

vuô•n irom 
(ha) 

Diçn 
itch ay 

rtrng 
(ha) 

Pii ttch 
CAY lAm 
sfl ngo(lI 
go trng 
tren dM 

Him 
uighxçp 
(ha) 

DiI ticli 
virin 
ging 
iinig 

Din tich 
gi4ng 

dtrçc myrn 
trong giai 
aoan vuôn 

trom 
(ha) 

NSTW 
Ii tr9 
(tr.d) 

NSDP 
dam baa 

(Ir.il) 

111 
bng hin 

vt ttr 
NSTW quy 

''I 

ii 
biiig hn 

VIII hr 

NSDI'qiiy 
tii ging(h) 

2 3 4 1, 6 7 8 0 10 11 12 13 14 I! -1±......  

— 

2 

3 . . __ . ---,..---- 
(CIII TIEr TIIFI) 

— 

Ghi chth UBNI) cp huyên xA sr ding rnu bAng nêu trán d tmg hqp c1 xui vA bAo cáo k& quA thrc hin vOi UBND cp trn; IJBND cp tinh sCc diving d bAo cáo k& quA 1hirc 
hin vci cAc bô nganh trllng wing. 

ngày 1/iáng näm.... 

Chü tjch UBNI)  

(K t3n dóng dáu) 



23 3D 

KINII P1h 110 TIoçO GIONG 

Ii0 tr 140 tu 

IlOuig bhuug 

hi(n hibn 

9)1 hiT viOl  lit 

NSTW NOD)' 

quy nit quy no 

*ihii ilOn 
(tr.d) (lcd) 

NSDP 
dulun 

kilo 
(lr.ul) 

TOng 

NSNN 

hO Ir 

(lcd) 

NST 
W hO 

Irç' 

(tr.d) 

Mu s6 3 

UV BAN NHAN DAN  

BANG TONG IIQP DE XUAT (HOC KT QUA ThIJC HJN) HO TRU NUOI THUY SAN 

DE KHOI uic SAN XUAT VUNG B! THIT HI DO TH1N TAI, D!CH BNH 

(Fir ngày..... tltáng.. .nOm......dan ngOy ......thang...... nOrn .) 

SIT 

II)ja 

(link, 

hui(n, XII) 

TONG I1QP TI1L(T IIA! - 

'lOtig 

II 
II) 

tI,iI 

ht 
(0.11) 

Thi( ha) knit 70% TIiit hL 1ir30 70% 

Din 

IC 

tiu6i 
tOrn 

Din 

lick 

tiudi 

cii 

iriiyrn 

iLOng, 
cii 

bIn 

tija 

(hit) 

Din 

11th 

oudi 

IOn. 

t 

kiln 

IkAni 

tank, 
iluAtit 

tuihi 

(ha) 

fli(n 

tick 

tad) 

IOta 

thO 

ttihti 
. 

inOng 

kiln 

thOrn 

tank, 

thfinu 

tank 

(ha) 

I)i(n 

11th 

audI 

Ike 

(ha) 

Di(n 

Itch 

cii Ira 
II. in 

tank 

(1i3) 

LOng, 

kO nailt 

0114tt 

ngqt 

(100 

in ) 

Din 

lick 

nuOl 

cá rti 

phi 

don 

huh 

ihhm 
cauuk 

(ha) 

Din 

lick 

nubi cii 

DI,6C 

ignh 

iligni 

tank 

(ha) 

ling, 

flin 

11th 

nufli 

itO ng 

cat 

oi 

hO) 

IAn 
kink 

(ha) 

Oiti 

Itch 

nuui 

thu 
qulihig 

canh 

(Ito) 

1)ifl 

Itch 

nuh. cii 

truycn 

lb ulg,  . 
cii bait 

du 

(ha) 

Din 

tick 

tilt 

IOta tO 

hOn 

thOrn 

cob, 
thOrn 

tank 
(I) 

DiOn 
lch 

tOrn 

(hO 

titan 

IrOng 
. 
' 

ilium 
tank, 

tlulhin 
canh 

(ha) 

DII 

tkh 

audi 

nhuybn 
ihO 

(ha) 

DIOn 

(ich 

audi 

cii Ira 

thOrn 
caub 

(ha) 

_________ 

LOng, 

hO 

utidi 

nuOC 

19g91 

(tOt) 
. 

rn) 

DI(n 

tick 

linol  

cá rd 

dun 

link 

thhin 
tank 

(ha) 

''A2  

nui 

cii 
a trOt 

Inh 

thOrn 

(ha) 

23 

LOng, 

uttiili 

trOng 
tigniii 

bin 

(100 

24 

Dh(it 

tick 

nUdi 

trOng 
cOt 

titily, 

kbOc 
(ha) 

be 

nail) 

irng 
ngoki 

bihn 

(100 

mt) 

quting 

canit 

(Pin) 

____________ 
2 4 , i a • 3 a i' IX Ii tO 3 14 IS It I? ii - 19 20 21 

269010 - - 

2  

3 

- MIUtII,0) 

Chi chü: UBND cp huyôn, x) sir ding mu bOng nêu lrên 11 ttng hap dê xuI vO báo cáo kt quO th;rc hin viM UBNI) cp (rên TJ}3ND cp iinh sir dung da bOo 

cáo kat qua thrc hin vOl cOc bG nganh trung trang. 

,ngay.......t1;trng.......1lQlfl. 

Chü tch UBND  

(K ten dOug d011) 



ML1s64 

UY BAN NHAN DAN  

BANG TONG HQP DE X(JAT (HOAC KIT QUA THVC H1N) HO TRV CHAN NUOI 
oE KITOI PHVC SAN XUAT VUNG Dl T1I1T H.1 DO 1'HIEN TAI, DICH B*N11 

(Tfr ngy.... tháng.... nm.....d& ngây.....tháng.... nm....) 

STT 
Da phiiroug 

(tinh, hi,yn, x8) 

TÔNG HQP THIT HAl KIND ['HI iiO TR 

Tang 
trj 

liii (tr.LI) 

Gia cm 
dn 28 

ngiy tu.i 

(con) 

Gin cin 
trCn 28 

ngay tui 
(con) 

Lou 
28 ngy 

tu,i 
(con) 

Lçn 
trCn 28 
ngy 
toOl 

Be eel 

liirirng süa 
4n 6 

thang tui 
(con) 

ho s&a 
trn 6 
thOng 
tui 

(con) 

Tru, bO 
th1t, ngqa 

n 6 
theng to.i 

(con) 

Treu, hO 
thft, ngn 

trOn 6 
thOng tutI 

(con) 

Hiro, 
cOo, dC 
(con) 

Tong 
NSNN 
trq (tr.d) 

NS'IW h 
rq (tr.d) 

NSDP dm 
bCo (tr.I) 

H tro 
hiig hln 

vt (6 
NS'W 
911)' ra 

tim (tr.d) 

II trr 
bhui hiqn 
vt fir 

NSDP quy 
rn til) 
(tr.il) 

I 2 5 5 5 6 is ii IS iS 14 15 - 7 

- 

- 

— .(C..I TIT THEO DIA 
P}3IJONG? -.. - 

Ghi dbu; [fOND cdp hisyn, .th .ci dung snc'u bdng nest rêIl d e,sg Jtçtp d xuät sb baa cáo kit qué thvc ti/n vój UBND cJp gren; UI3ND ccip tin/i ss dyng d bdo 
cáo kit qué t/lrc his/n vol cOc hO ngbnh smug tong. 

ngby.....tháng tiOrn 

CISO tjch UBNI)  

(K ten dong dti) 
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Mu so 5 

UY BAN N1JAN DAN  

BANG TONG HP DE XUAT (HOiC KET QUA THVC iIIN) 
HO TRQ SAN XUAT MUOI oE KilO! PHVC SAN XUAT VUNG B! THIT HJ DO THIItN TAI 

(Tr ng8y.... tháng.... närn.... dn ngày.... thOng.... nm....) 

SIT 

1  

Dia phirong 
- (tinh, liuyçn, xa) 

TONG liçP THIT HA! - KINH PH! iiO TRQ 

Tang giO tr thit 
hai (tr.d) 

Din tkh sOn ut 
rnui hi thit hi 

trn 70% 
(ha) 

Dên tich sOn xut 
nini b thit hi 

tir 30% - 70% 
(ha) 

TOng NSNN ho 
trq (tr.d) 

Trong do 

NSTW h lr NSOP d&ini bàn 

(tr.d) 

2 3 4 5 8 7 6  

2  

3 

 (C}IITLtFTHEOD1AP}RfON0)  . 

Ghi chO: UBND huyn, xa th dung mJu hang néu lrèn d tang hcip d xuit và báo cáo /at qua thc hijn v&i UBND cap Irén; UBND cáp un/i si 

thing dé báo cáo Mu qua ihrc hin vái các b ngành (rung ning. 

 ngày.... iháng... ná?n 
ChO tch UBND  

(K tOn dóng du) 



7 Mu st 6 

UY BAN NHAN DAN  

BANG TONG llP nE XUAT (HOAC KET QUA THVC  HIN) HO TRQ iiE KIlO! rrnic SAN XUAT NONG NGHIP 

VUNG B! TIIIET H31 DO TIIIEN TA!, D!CH  BNH DEN THM DiEM BAO CÁO) 

Dm VI: Triu ding 

SiT 
Oja pisirong 

(ifish, huyn, xii) 
Tng so tin ho 

trçr 

Trong dó: 

cay 
trng 

Lam iighiçp 
Ging thüy, 

hii sin 
Gi6ng vit 

nUOI 

Sin Xi.il 

mum 

Clii chá 

Quyt ilinh hli tr kiab phi 
(S QO, iigiy, thing, iuiiin) 

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 

TiNG SO - - 

2 

3 — 

(CIII TIET THEO DA PHUONG) 

Clii chn (JBND c4o huyén, xa thding ncu bang ness trén dé kng hsip dixudi và báø cáo kêt qua tistrc hn v&i UBND cdp 1,-en; UBND cdp iinh szc dyng di báo cáo kit qua 

(isyc hin vái các bi ngàn/s (rung swng. 

ngày.... tháng.... nán 

Chü tich  UBND  
(K tin dóng du) 


