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THÔNG TƯ 
Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ 

theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ  
 
 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa 

đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để 

khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể các loại thiên tai, 

dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 142/2009/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống 

cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh, như sau: 

Điều 1. Loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hưởng chính sách 

hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thuỷ sản 

1. Loại thiên tai gây thiệt hại trực tiếp đối với cây trồng, vật nuôi, nuôi 

trồng thuỷ sản 

a) Bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. 

b) Rét đậm, rét hại kéo dài. 

2. Loại dịch hại, dịch bệnh nguy hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, nuôi 

trồng thuỷ sản 
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a) Loại dịch hại nguy hiểm đối với cây trồng gồm:  

- Rầy nâu;  

- Bệnh vàng lùn, lùn sọc đen, lùn xoắn lá;  

- Bệnh chồi cỏ mía, chổi rồng. 

b) Loại dịch bệnh nguy hiểm đối với vật nuôi gồm:  

- Bệnh cúm gia cầm;  

- Bệnh lở mồm long móng;  

- Bệnh tai xanh ở lợn. 

c) Loại dịch bệnh nguy hiểm đối với nuôi trồng thuỷ sản gồm: 

- Bệnh đốm trắng đối với tôm sú, tôm chân trắng;  

- Bệnh hội chứng Taura đối với tôm chân trắng;  

- Bệnh đầu vàng đối với tôm sú, tôm chân trắng. 

Điều 2. Thẩm quyền công bố thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được 

hưởng chính sách hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thuỷ sản 

1. Thiên tai 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết 

định công bố loại thiên tai xảy ra trên địa bàn cụ thể của địa phương để làm căn 

cứ thực hiện chính sách hỗ trợ. 

2. Dịch bệnh nguy hiểm 

a) Đối với cây trồng, vật nuôi  

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố dịch xảy ra trên địa bàn cụ thể 

của địa phương theo quy định của pháp luật về bảo vệ thực vật và thú y để làm 

căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ; 

b) Đối với nuôi trồng thuỷ sản 
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Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố 

hoặc xác nhận về loại dịch bệnh thuỷ sản xảy ra trên địa bàn cụ thể của địa 

phương để làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện các loại thiên tai và dịch bệnh nguy hiểm 

mới gây thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thuỷ sản thì thông báo với Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung kịp thời làm cơ 

sở cho các địa phương triển khai thực hiện. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng các Tổng cục: Thuỷ lợi, Thuỷ 

sản; Cục trưởng các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Thú y và Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông 

tư này. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng BCĐTƯ về phòng, chống tham nhũng; 
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBDN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Lưu VT, Vụ PC. 

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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