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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 49/2012/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg  
của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ  

giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục  
sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,   

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết 
định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 
tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống 
cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 
dịch bệnh 

“Điều 3. Mức hỗ trợ  

1. Hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại từ 30% trở lên: 

a) Diện tích gieo cấy lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt 
hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha; 

b) Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha; thiệt 
hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha; 

c) Diện tích lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 
30 - 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha; 

d) Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt 
hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha; 

đ) Diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; 
thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha; 
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e) Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại hơn 70%, hỗ 
trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha. 

2. Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm: 

a) Thiệt hại do thiên tai  

- Gia cầm hỗ trợ từ 10.000 - 20.000 đồng/con; 

- Lợn hỗ trợ 750.000 đồng/con; 

- Trâu, bò, ngựa hỗ trợ 4.000.000 đồng/con; 

- Hươu, nai, cừu, dê hỗ trợ: 2.000.000 đồng/con. 

b) Thiệt hại do dịch bệnh nguy hiểm: Mức hỗ trợ giống thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 
Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 
tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

3. Hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản: 

a) Diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 3.000.000 - 
7.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70% hỗ trợ từ 7.000.000 - 10.000.000 đồng/ha;  

b) Diện tích nuôi tôm quảng canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 2.000.000 - 
4.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng/ha;  

c) Diện tích nuôi tôm sú thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 
4.000.000 - 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 6.000.000 - 8.000.000 
đồng/ha;  

d) Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 
từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 
30.000.000 đồng/ha;  

đ) Diện tích nuôi ngao bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 40.000.000 
đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng/ha;  

e) Diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 
đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng/ha;  

g) Lồng, bè nuôi bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 3.000.000 - 7.000.000 đồng/100 m3 
lồng; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 7.000.000 - 10.000.000 đồng/100 m3 lồng. 

Căn cứ phương thức, đối tượng nuôi, mật độ thả theo định mức nuôi và thiệt 
hại thực tế về giống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quyết định hỗ trợ cụ thể cho các hộ bị thiệt hại theo quy định trên và 
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vận dụng hỗ trợ cho các hộ nuôi loại thủy sản cùng nhóm đối tượng nhưng không 
vượt quá mức hỗ trợ được quy định trên. 

4. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy 
sản thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại 
thời điểm hỗ trợ.” 

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn hướng dẫn thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2012. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 
 


