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Ha Ni, ngàyA'O tháng 8 nàm 202]

KInh g1ri: UBND các huyn, thj xã và các qun con din tIch
san xuât nông nghip.
Thirc hin kin chi dao cüa tJy ban nhân dan Thành ph tui van bàn s
2526/UBND-TKBT ngày 04/8/202 1 ye vic t.p trung thirc hin các nhim vii
trQng tam trong tháng 8 và các tháng cuôi nàm 2021, Si Nông nghip và Phát
triên nông thôn dé nghj UBND các huyn, thj xâ và các qun cOn din tich san
xuât nông nghip triên khai thirc hin các nhim vi sau:
- Chi dto các xà phu&ng, thj trân; các phOng, ban don vj trirc thuc; các
hqp tác xã, các doanh nghip trên dja bàn và ngui dan phOi hcTp vâi các don vj
thuc S& Nông nghip và Phát triôn nông thOn triên khai thirc hin các nhim vii
và giài pháp dê dam bâo miic tiêu phát triên nông nghip, nông thôn và xay
dirng nông thôn mri näm 2021 theo chi dao cüa Thành üy, I-IDND, UBND
Thành phô;
- Tang ci1ng cong tác phông chông djch bnh trên gia süc, gia cam; phôi
hçip vOi các don vj thuOc S Nông nghip và Phát triên nông thôn xir 1 drt
diem bnh cüm gia cam, djch tà 1cm Châu Phi tai dja phixong, không dê diên
biên phrc ttp.
- Tang cu&ng cOng tác vn dng, tuyên truyên ngixi dan day mnh san
xuât d dam bâo san xuât 1uong thirc, thirc phârn dáp frng nhu câu tiêu dOng cUa
ngithi dan trén dja bàn Thành phô. Tuyên truyên 4n dng ngui dan tn dirng
rung dat dê san xuât, khOng bO rung khOng san xuât, tru0ng hçvp can thiêt cO
nhQng chê tài, quy djnh (dung quy djnh cOa pháp 1ut) dê ngän chn tInh trng
bO rung không san xuât; tuyên truyên, vn dng nguii dan day rnanh san xuât,
tang din tIch san xuât cay rau, màu vi dông dé dam bão nguOn cung hxong
thirc, thirc phâm và nguOn thirc an cho chán nuôi;
- ChI dao các phOng, ban don vj, các xä, phithng, th trân, các hçip tác xa,
các doanh nghip trên dja bàn phôi hçip cOng các don vj thuc Sâ Nông nghip
và Phát triên nông thôn rà soát, xây dirng, dieu chinh kê hoch san xuât vii mOa,
vii dông; k hoch tái và phát triên dan 1cm, dan trâu, dan bO và dan gia cam dê
dam bâo nguOn cung hxong thirc, thirc phâm cho ngix?mi dan Thành phô;
- Chi dio các phOng, ban don vj, các xâ, phumng, thj trân, các hçrp tác xa,
các doanh nghip trên dja bàn phôi hçmp vói các don vj thuc Sm Nông nghip và
Phát triên nông thOn tang ci1ng cOng tác phông chông djch bnh trên cay trông,
trên dan gia sOc, gia cam, din tich nuOi thOy san; hithng dn các trang trai, các
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doanh nghip và nguii dan quy trmnh san xut an toàn djch bnh, an toàn sinh
h9c, theo tiêu chuân VietGap, ...;
- Phôi hçp các don vj lien quan chi dao, htthng dn các doanh nghip,
trang trai chän nuôi gia süc, gia cam sinh san trên dja bàn uu tiên cung cap giông
cho các cc s&, h chän nuôi trên dja bàn Thành phô nhäm khôi phiic, phát triên
chän nuôi on djnh, trong do dam bão mvc tiêu tang dan 1cm, trâu, bO, dan gia
cam theo miic tiêu, nhim v1i Thành phô giao cho ngành nông nghip;
- Phôi hcrp vâi các dan vi thuc S Nông nghip và Phát triên nông thôn
tang cung cong tác phOng chông thiên tai; cong tác quán l, báo v cüng thu
phoi hop kiém tra, ngän chin, xfr l các vi phim pháp lut ye thüy lçii và dê
diêu.
Dê nghj UBND các huyn, thj xa và các qutn cOn din tIch san xuât nông
nghip triên khai thic hin./.,U
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