ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 28 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày11 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chỉ đạo thực hiện báo cáo
số liệu ngành nông nghiệp

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện;
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 140/SNN-KTTC ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp về việc quy định chế độ báo cáo và hướng dẫn
mẫu báo cáo định kỳ ngành nông nghiệp, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo như sau:
1. Giao Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện
tốt chế độ báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm) cụ thể:
+ Cung cấp số liệu theo Mẫu số 1 về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện vào ngày
Thứ 2 hàng tuần (bằng file mềm qua Email: trungtamdichvunongnghiephn@gmail.com, số điện
thoại: 02773.838.119)
+ Cung cấp số liệu theo Mẫu số 2 về Phòng Nông nghiệp và PTNT vào ngày 08
hàng tháng, quý, 6 tháng, năm (bằng file mềm qua Email: phongnnptnthn@gmail.com,
số điện thoại: 02773.837326).
- Thống kế đàn gia súc, gia cầm định kỳ xác thực tế để đăng nhu cầu và tiếp
nhận nguồn vắc xin, hóa chất tiêu độc khử trùng nhằm thực hiện tốtcông tác phòng
chống dịch, bệnh theo quy định.
2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện
phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện đảm bảo chế
độ thông tin báo cáo theo nội dung Công văn số 140/SNN-KTTC ngày 13 tháng 02
năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực
hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.
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