
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ TRẤN CỔ LỄ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 21/UBND-NN 
V/v đăng kí tham gia chính sách 

bảo hiểm nông nghiệp năm 2022 

  

      Cổ Lễ, ngày 24 tháng 6 năm 2022 

 

  Kính gửi: UBND huyện Trực Ninh. 
                   

Thực hiện Văn bản số 321/UBND-NNPTNT ngày 16/6/2022 của UBND huyện 

Trực Ninh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp;  

Sau khi nghiên cứu văn bản và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách của 

Nhà nước về bảo hiểm nông nghiệp; UBND thị trấn Cổ Lễ báo cáo kết quả thực hiện 

như sau: 

1. UBND thị trấn Cổ Lễ đăng ký tham gia bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn 

toàn thị trấn.  

2. Đối tượng bảo hiểm: Cây lúa và con lợn. 

Cụ thể như sau: 

a. Đối với cây lúa: 

- Tổng số hộ trồng lúa trên địa bàn thị trấn: 08 hộ; trong đó:  

+ Hộ không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: 08 hộ. 

- Tổng diện tích sản xuất lúa: 19 ha; trong đó: 

+ Diện tích của cá nhân SXNN không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: 19 ha. 

b. Đối với con lợn: 

- Tổng số hộ chăn nuôi trên địa bàn thị trấn: 83 hộ; trong đó:  

+ Hộ nghèo, cận nghèo: 09 hộ (chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2021-

2025); 

+ Hộ khác: 74 hộ. 

- Tổng đàn lợn trên địa bàn: 1.094 con; trong đó: 

+ Tổng đàn của cá nhân SXNN thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: 114 con. Gồm: 

Lợn nái: 02 con; lợn thịt: 112 con. 

+ Tổng đàn của cá nhân SXNN không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: 980 con; 

gồm: Lợn nái: 34 con; lợn thịt: 946 con. 

UBND thị trấn Cổ Lễ trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Đinh Xuân Liệu 
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