
   

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

HUYỆN TAM BÌNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 Số:757/UBND-TN                    Tam Bình, ngày 01 tháng  6  năm 2017 
 

V/v Chia sẻ khó khăn với người 

chăn nuôi heo 

 

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể huyện 

 

 

Căn cứ Công văn số2063/UBND – KTN  ngày 30 tháng 5 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việcchia sẻ khó khăn với người chăn nuôi 

heo. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- GiaoTrưởng phòng Kinh tế  - Hạ tầng, Trưởng phòng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tổ 

chức bố trí từ 2 đến 3 quầy bán thịt trong chợ cho người chăn nuôi heo tự tiêu 

thụ với giá cả hợp lý có lợi cho người nuôi heo và người tiêu dùng.Tổ chức giám 

sát, kiểm tra điều kiện vệ sinh thu y trong giết mổ, đảm bảo điều kiện an toàn 

thực phẩm. Đồng thời tuyên truyền người dân chăn nuôi tăng cường các biện 

pháp chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn heo trong thời gian khó khăn hiện nay, tránh 

để xảy ra dịch bệnh trên vật nuôi. 

- Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền vận động các bếp ăn tập thể, công chức, viên chức và đoàn viên chung 

tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi heo bằng cách tiêu thụ thịt tươi trong 

tỉnh, hạn chế sử dụng các sản phẩm thịt nhập khẩu, đông lạnh. 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH 

-CT, PCT. UBND huyện; 

- CVP, PCVP Tổng hợp; 

- NC Khối Tn; Kt 

- Lưu VT. 

 

                                                                                               Nguyễn Quốc Thái 
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