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CHƯƠNG TRÌNH
Dự làm việc với đoàn công tác làm việc tại địa phương
( Chương trình này thay cho Giấy mời)
Thực hiện Công văn số 1074/CN-MTCN ngày 12/11/2021 của Cục Chăn
nuôi về việc tổ chức đoàn công tác làm việc tại địa phương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình làm việc
với đoàn công tác Cục Chăn nuôi như sau:
1. Chương trình và nội dung làm việc
* Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 00, ngày 23/11/2021:
- Địa điểm làm việc: Tại phòng họp tầng 3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y,
số 55, đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
*Thành phần:
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng Thủy sản – KTTH;
- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Đại diện Lãnh đạo Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản;
- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông.
* Nội dung làm việc:
Kết quả triển khai công tác phát triển chăn nuôi năm 2021 và định hướng
phát triển chăn nuôi các năm tiếp theo;
Công tác xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong
lĩnh vực kiểm soát an toàn thực phẩm trong chăn nuôi của các đơn vị quản lý
Nhà nước ở địa phương;
Việc đầu tư nguồn lực cho quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi; xử lý
chất thải chăn nuôi; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong bảo vệ môi trường
chăn nuôi, xử lý nước thải chăn nuôi; thực hiện lấy mẫu nước tại cơ sở chăn
nuôi;
Tình hình triển khai thực hiện Luật chăn nuôi và Nghị định, Thông tư
hướng dẫn thi hành Luật chăn nuôi.
* Từ 9 giờ đến 11giờ30 ngày 23/11/2021:
- Địa điểm: Đoàn kiểm tra tình hình thực tế tại huyện Lộc Bình.
* Thành phần:
- Đoàn Công tác Cục Chăn nuôi;
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng Thủy sản – KTTH;

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Đại diện Lãnh đạo Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản;
- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Lộc Bình;
- Đại diện Lãnh đạo TTDVNN huyện Lộc Bình;
- Đại diện cơ sở được kiểm tra: Hộ ông Nguyễn Ngọc Lĩnh, thôn Nà Phi,
xã Lợi Bác; Ông Lý Minh Hiếu, Giám đốc HTX Thành Lộc, thôn Nà Vàng, xã
Thống Nhất, huyện Lộc Bình ( Đề nghị Phòng NN&PTNT Lộc Bình mời giúp).
* Từ 12 giờ 00: Đoàn nghỉ ăn trưa.
* Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ: Đoàn công tác di chuyển từ Lạng Sơn về Hà
Nội.
2. Tổ chức thực hiện
Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng báo cáo theo nội dung yêu cầu của
Cục Chăn nuôi.
Phòng Thuỷ sản KT-TH phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y và
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lộc Bình lựa chọn địa điểm chăn nuôi
phục vụ đoàn công tác làm việc tại địa phương.
Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến Nông, Chi cục Chăn nuôi và Thú y bố
trí phương tiện phục vụ đoàn Công tác.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính gửi các cơ quan,
đơn vị tham dự đúng thời gian, thành phần./.
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