
THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣

Tên thủ tục
Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng
xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường
hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực
hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống
thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ
sơ gửi Ủy ban nhân dân xã.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đơn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được hồ sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí
khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia lực lượng xung
kích phòng chống thiên tai cấp xã.

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có
quyết định trợ cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm
thực hiện chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho đối tượng
được hưởng; việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản
hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã.

Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ
theo quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan cấp
huyện, xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để
bổ sung, hoàn thiện.

Thời hạn giải
quyết

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ theo
quy định, cụ thể:

- 10 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã;

- 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;

- UBND cấp xã chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho đối
tượng được hưởng: 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết
định trợ cấp.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy
tờ theo quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp
huyện, cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp
đơn để bổ sung, hoàn thiện



Phí Không

Lệ Phí Không

Thành phần hồ sơ

3.1. Trường hợp hỗ trợ khám chữa bệnh

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng
chống thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ
sơ về Ủy ban nhân dân xã, thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị
định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;

+ Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất
viện.

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp
huyện, thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình;

+ Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị
định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;

+ Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất
viện.

3.2. Trường hợp trợ cấp tai nạn

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng
chống thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ
sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục
VII ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính phủ;

+ Giấy ra viện;

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận
thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị;

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai
nạn giao thông).

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp
huyện, thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình;

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục
VII ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính phủ;



+ Giấy ra viện;

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận
thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị;

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai
nạn giao thông).

Yêu cầu - điều kiện

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị ốm
đau, tai nạn, bị thương trong thời gian thực hiện các nhiệm
vụ phòng, chống thiên tai, tham gia huấn luyện, diễn tập
phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác theo sự điều
động của cấp có thẩm quyền được khám bệnh, chữa bệnh
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại
khoản 2, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính phủ;

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị ốm
đau, bị thương do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân,
sử dụng các chất kích thích, chất ma túy, chất gây nghiện
thì không được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 2,
Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của
Chính phủ.

 

Căn cứ pháp lý

Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo
Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của
Chính phủ Tải về

Kết quả thực hiện
Quyết định hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trợ cấp tai
nạn cho đối tượng được hưởng.
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THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣

Tên thủ tục
Trợ cấp tiền tuất, tai naṇ (đối với trường hợp tai naṇ suy
giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng
xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia
bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quyết định trợ cấp tai nạn, bị chết cho đối
tượng được trợ cấp;

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực
hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống
thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ
sơ gửi Ủy ban nhân dân xã.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đơn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được hồ sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trình, Ủy ban
nhân dân cấp huyện lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh.

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được hồ sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trình,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trợ cấp tai nạn, bị
chết cho người tham gia lực lượng xung kích.

Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có
quyết định trợ cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm
thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng; việc
chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu
chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã.

Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ
theo quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan cấp
tỉnh, huyện, xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp
đơn để bổ sung, hoàn thiện.



Thời hạn giải
quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ theo
quy định, cụ thể:

- 10 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã;

- 05 ngày làm việc đối Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;

- 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh;

- Ủy ban nhân dân cấp xã chi trả trợ cấp cho đối tượng
được hưởng: 10 ngày làm việc.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy
tờ theo quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp
tỉnh, huyện, cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người
nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.Phí Không

Lệ Phí Không
3.1 Trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5%
trở lên

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng
chống tiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ
sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục
VII ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính phủ;

+ Giấy ra viện;

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận
thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị;

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của
hội đồng giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương
đương trở lên;

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai
nạn giao thông).

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp
huyện, thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình;

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục
VII ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính phủ;



Thành phần hồ sơ

+ Giấy ra viện;

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận
thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị;

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của
hội đồng giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương
đương trở lên;

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai
nạn giao thông).

- Trường hợp UBND cấp huyện lập hồ sơ gửi UBND cấp
tỉnh, thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình;

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục
VII ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính phủ;

+ Giấy ra viện;

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận
thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị;

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của
hội đồng giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương
đương trở lên;

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai
nạn giao thông).

3.2. Trường hợp trợ cấp tiền tuất:

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng
chống thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ
sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu quy định tại Phụ
lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP
ngày 06/7/2021 của Chính phủ;

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao
giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai
nạn giao thông).

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp
huyện, thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình;

+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu quy định tại Phụ



lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP
ngày 06/7/2021 của Chính phủ;

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao
giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai
nạn giao thông).

- Trường hợp UBND cấp huyện lập hồ sơ gửi UBND cấp
tỉnh, thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình;

+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu quy định tại Phụ
lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP
ngày 06/7/2021 của Chính phủ;

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao
giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai
nạn giao thông).

Yêu cầu - điều kiện

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị tai
nạn, bị chết trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ phòng,
chống thiên tai, tham gia huấn luyện, diễn tập phòng chống
thiên tai và các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp
có thẩm quyền được trợ cấp theo khoản 3, Điều 35, Nghị
định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị tai
nạn, bị chết do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử
dụng các chất kích thích, chất ma túy, chất gây nghiện thì
không được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại khoản
3, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021
của Chính phủ.

Căn cứ pháp lý
- Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều.

Biểu mẫu đính kèm

Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp tai nạn, tiền tuất cho đối tượng được trợ
cấp



THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣
Tên thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực
hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các
cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh
giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ban chỉ huy
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã.

Bước 2: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban chỉ
huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm
tra với sự tham gia, phối hợp của Ban chỉ huy phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã để kiểm tra, xác nhận
thiệt hại; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện
chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và
có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải
quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa
phương.

Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy
ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Ban chỉ huy phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tổ chức
thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng
văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương
tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện,
cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê
duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính
hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định
chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và
có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải
quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa
phương.

Bước 5: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng, chống thiên tai để phục vụ công tác chỉ
đạo.

V
Thời hạn giải
quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân



Phí Không
Lệ Phí Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo Mẫu số 1, 2,
3, 4, 5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày
09/01/2017 của Chính phủ.

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng
thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số
02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Bảng thống kê thiệt hại do thiên tai có xác nhận của thôn,
bản, khu dân cư.

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản
xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
(Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị
định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã)

Yêu cầu - điều kiện

- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng 
dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã
xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ
hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng
nhận kiểm dịch (nếu có).

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện
pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai theo sự hướng dẫn,
chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa
phương.

- Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong thời gian xảy ra thiên tai
trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận.

 

Căn cứ pháp lý

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo Mẫu số 1,
2, 3, 4, 5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày
09/01/2017 của Chính phủ Tải về

Kết quả thực hiện Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các
phương tiện thông tin đại chúng
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THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣
Tên thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực
hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các
cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh
giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ủy ban nhân
dân cấp xã.

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội
đồng kiểm tra để lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ
thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; tổng
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 15
ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời
bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các
phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy
ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định
hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ
sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo
kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng
của địa phương.

Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện,
cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định,
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân
sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để
đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị
thiệt hại do dịch bệnh theo quy định chậm nhất 15 ngày kể
từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng
văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương
tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Thời hạn giải
quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân
dân các cấp nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí Không
Lệ Phí Không



Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh theo mẫu số 1,
2, 3, 4, 5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày
09/01/2017 của Chính phủ.

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng
thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số
02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ hoặc giấy
chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

- Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của
thôn, bản, khu dân cư.

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản
xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
(Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị
định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã)

Yêu cầu - điều kiện

- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng 
dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã
xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ
hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng
nhận kiểm dịch (nếu có).

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện
pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh theo sự hướng
dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa
phương.

- Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong khoảng thời gian từ khi
công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc
biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều
kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo
yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây
lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi
phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch.

 

Căn cứ pháp lý
Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo Mẫu số 1,
2, 3, 4, 5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày
09/01/2017 của Chính phủ Tải về

Kết quả thực hiện Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các
phương tiện thông tin đại chúng
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THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣

Tên thủ tục Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi
trồng thủy sản ban đầu

Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã.
Cách thức thực
hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian
15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê
khai đến UBND cấp xã.

Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng
thủy sản và bản gửi đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận
được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra,
xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối
với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND xã
xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

Thời hạn giải
quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản
kê khai.

Phí Không
Lệ Phí Không

Thành phần hồ sơ
- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng
thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm
theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP

Yêu cầu - điều kiện Không

Căn cứ pháp lý
Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện UBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai.


