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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NN Bảo Lâm, ngày        tháng  3  năm 2023 
V/v rà soát nhu cầu trồng các 

loại cây trồng, vật nuôi  

năm 2023 

 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Uỷ ban 

nhân dân huyện Bảo Lâm về giao kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia. Nhằm triển khai thực hiện các nguồn vốn 

hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2023 hiệu quả, kịp thời vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát nhu cầu hỗ trợ 

nguyên liệu, giống cây, con, vật tư kỹ thuật, trong đó ưu tiên tập trung các loại 

cây trồng, vật nuôi phù hợp với chủ trương phát triển nông lâm nghiệp của 

huyện cụ thể như sau: 

- Đối với cây trồng: Rà soát nhu cầu hỗ trợ cây Hồi, quế, mít, cây gai 

xanh (đối với tất cả các xã, thị trấn); cây tre lấy lá (đối với xã Thái Sơn); Cây 

mắc ca (đối với xã Đức Hạnh) và một số loại cây trồng khác theo nhu cầu đăng 

ký (đa số) của người dân. 

- Đối với vật nuôi: Rà soát nhu cầu hỗ trợ đối với Bò, lợn đen, gà, vịt… 

 Sau khi rà soát các đơn vị tổng hợp và gửi nhu cầu đăng ký về Ủy ban 

nhân dân huyện thông qua Phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 18/3/2023.  

(Có biểu mẫu gửi kèm công văn này) 

 Nhận được công văn này đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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