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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án thực hiện thí điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập 

trung, an toàn sinh học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam,  

giai đoạn 2019-2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

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

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một 

số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng 

đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND 

tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-

2020, định hướng đến năm 2025; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 223/TTr-

SNN&PTNT ngày 30/7/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án thực hiện thí 

điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học tại các huyện 

miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020 (Có Phương án cụ thể kèm 

theo). 

Riêng đối với nội dung hỗ trợ chăn nuôi lợn sinh sản, do hiện nay tình 

hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra trên địa bàn tỉnh và có diễn biến 

phức tạp. Do đó, các địa phương tạm thời chưa thực hiện nội dung hỗ trợ chăn 

nuôi lợn sinh sản cho đến khi có thông báo tình hình dịch bệnh đã ổn định của 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.  

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành 

liên quan theo dõi, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Phương án 

thực hiện thí điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học tại 

các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020 theo đúng nội dung 

được duyệt; định kỳ 06 tháng, năm và kết thúc thí điểm, tổ chức sơ kết, đánh 

giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp 

và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện: Tiên Phước, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây 

Giang, Phước Sơn, Nam Giang, Nông Sơn; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi 



và Thú y và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2004/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ NN và PTNT; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đoàn thể nhân dân; 

- Đài PT-TH, Báo Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
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