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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 63 /PT-NN Lang Chánh, ngày 27  tháng  02 năm 2023 

 

PHIẾU TRÌNH 
Trích yếu: Trình Phó Chủ tịch UBND huyện duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát 

triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, trang trại gắn với ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất năm 2023 

 

Kính gửi: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Độ mật: Thường 

Độ khẩn: Thường 

1. Tóm tắt nội dung cần trình: 

a ) Căn cứ pháp lý: 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc 

phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, 

trang trại gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất trên địa bàn huyện 

Lang Chánh, giai đoạn 2022-2025; HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 

85/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về việc hỗ trợ thực hiện “Đề án phát triển chăn 

nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, trang trại gắn với ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật trong sản xuất trên địa bàn huyện Lang Chánh, giai đoạn 2022-

2025” 

b) Nội dung sự việc:  
Phòng Nông nghiệp và PTNT  tham mưu Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển 

chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, trang trại gắn với ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật trong sản xuất năm 2023 

2. Ý kiến đề xuất của người trình: Trình đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện xem xét ban hành. 

Kính trình đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện./. 
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