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BÁO CÁO 

  Về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh phát 

triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19  

theo Nghị quyết số 214 của  HĐND tỉnh  

 

Thực hiện Công văn số 1613/SNN-PTNT ngày 3/8/2020 của Sở Nông 

nghiệp – PTNT tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi lợn 

theo Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND tỉnh. 

UBND huyện Đức Thọ đã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát 

các đối tượng hỗ trợ theo NQ HĐND tỉnh 214/2020 ở các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Đức Thọ như sau: 

Tổng số hộ: 176hộ, tổng số lợn: 3545 con, số tiền thực hiện chính sách hỗ 

trợ: 4.285.000 đồng ( Bốn tỷ hai trăm tám mươi lăm triệu đồng cụ thể: 

1. Đối tượng lợn nái: 

8 hộ: 185 con x 5 triệu đồng/con = 925.000.000 đồng 

( Chín trăm hai mươi lăm triệu đồng) 

2. Đối tượng lợn thương phẩm 

168 hộ: 3360 con x 1 triệu đồng/con = 3.360.000.000 đồng 

( Ba tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng) 

(có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo) 

Trên đây là báo cáo các đối tượng được rà soát theo Nghị quyết 214/2020 

của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Đức Tho./. 
 

N¬i nhËn:  
- Sở NN&PTNT                                                                                         
- Chi cục CN – TY tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN & PTNT; 

- Lưu: VT, NN. 
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