
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:           /UBND-KT
Về việc đảm bảo an toàn cho 
vật nuôi trong mùa mưa lũ

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

Chí Linh, ngày     tháng 6 năm 2022

   
   Kính gửi:

- UBND các xã, phường;
- Các phòng ban, đơn vị liên quan.

Thực hiện công văn số 847/SNN-CNTY ngày 01/6/2022 của Sở Nông 

nghiệp&PTNT về việc đảm bảo an toàn cho vật nuôi trong mùa mưa lũ. Để chủ 

động tăng cường phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho vật nuôi, giảm thiểu 

thiệt hại về chăn nuôi trong trong mùa mưa lũ, đồng thời bảo đảm phát triển sản 

xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật năm 2022; Ủy ban nhân dân 

thành phố yêu cầu UBND các xã, phường và các phòng ban đơn vị liên quan tăng 

cường chỉ đạo để đảm bảo an toàn cho vật nuôi trong mùa mưa lũ theo hướng dẫn 

của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành (Hướng dẫn tại phụ lục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương báo cáo 

về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND thành phố;
- Các PCT UBND thành phố
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huỳnh
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