
 

 

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

HUYỆN MỸ LỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:               /UBND - NN Mỹ Lộc, ngày       tháng      năm 2022 

V/v Báo cáo tình hình hoạt động kinh tế 

trang trại theo Thông tư 02/2020/TT-

BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

 

 

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

Thực hiện quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định tiêu chí kinh tế trang trại. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm một số nội dung sau: 

- Hướng dẫn, phổ biến tiêu chí kinh tế trang trại theo Thông tư số 02/2020/TT-

BNNPTNT cho các cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn; 

- Yêu cầu các cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thực hiện Kê khai thông tin về trang trại theo mẫu 

tại Phụ lục III Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT gửi về UBND xã trước ngày 15 

tháng 11 hàng năm. 

- Triển khai theo dõi, thống kê, cập nhật các biến động về chủ trang trại, diện 

tích đất sản xuất, loại trang trại; 

- Lập sổ theo dõi phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn theo mẫu tại Phụ lục 

I Thông 02/2020/TT-BNNPTNT. 

- Tổng hợp, báo cáo về kinh tế trang trại trên địa bàn trong năm gửi UBND 

huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để Ủy 

ban nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh. 

Giao phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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