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 gia súc, gia cầm  

 

 

Kỳ Thọ, ngày 17 tháng 02 năm 2023 

 

 
 

Kính gửi:  Thôn trưởng các thôn. 

 
Thực hiện Công văn số 107/UBND-NN ngày 02/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Kỳ Anh về việc rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm. UBND xã giao cho Văn 

phòng - Thống kê, cán bộ phụ trách chăn nuôi thý y, các thôn thực hiện một số nội 

dung sau:  

1. Cán bộ phụ trách chăn nuôi thý y bám sát thôn, xóm nắm chắc tình hình 

dịch bệnh gia súc, gia cầm; đặc biệt là sau các đợt mưa, rét và chuyển mùa. Chủ 

động bao vây, khống chế gọn khi phát hiện có dịch bệnh và báo cáo UBND huyện, 

cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý;  

2. Văn phòng - Thống kê  in ấn biểu mẫu, phối hợp với các đoàn công tác chỉ 

đạo theo Quyết định số 48-QĐ/ĐU  đôn đốc các thôn tổ chức rà soát, thống kê tổng 

đàn gia súc, gia cầm hiện có tại thời điểm tháng 02 năm 2023 

3. Các thôn thành lập các tổ trực tiếp các hộ gia đình có chăn nuôi tổ chức rà 

soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có tại thời điểm tháng 02 năm 2023, và 

chịu trách nhiệm về số liệu rà soát điều tra tổng đàn; báo cáo tổng đàn gia súc, gia 

cầm về UBND xã qua văn phòng thống kê trước ngày 24/02/2023 (theo biểu gửi 

kèm). 

Nhận được Công văn này yêu cầu các đoàn công tác chỉ đạo các thôn theo 

Quyết định số 48-QĐ/ĐU phối hợp đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 
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