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GIẤY MỜI
Thực hiện Quyết định số 260/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND
huyện Như Thanh về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển
chăn nuôi gia súc, gia cầm huyện Như Thanh, giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số
100/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND huyện về việc mở lớp tập huấn kỹ
thuật chăn nuôi gia súc và chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi trâu, bò năm 2021.
1. Nội dung
- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi và các biện pháp phòng, trị một số
bệnh trong chăn nuôi trâu, bò.
- Các biện pháp chế biến, bảo quản và dữ trữ thức ăn thô xanh trong chăn
nuôi trâu, bò.
2. Thành phần mời: Là đại diện hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia súc
(chăn nuôi trâu, bò), mỗi hộ chọn 01 người tham gia tập huấn, trong đó ưu tiên
những hộ có tổng đàn chăn nuôi lớn (Thành phần tham gia tập huấn do UBND xã
Yên Lạc chọn mời, mỗi lớp mời 45 người/02 ngày, tổng số lớp: 01 lớp).
3. Thời gian: 02 ngày, khai mạc vào hồi 7h30 ngày 23/10/2021.
4. Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Yên Lạc
Yêu cầu các thành phần tham gia lớp tập huấn thực hiện nghiêm túc các quy
định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đề nghị Chủ tịch UBND xã Yên Lạc cử học viên tham gia theo đúng thành
phần mời và thời gian qui định để lớp tập huấn đạt kết quả cao./.
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- Như thành phần mời;
- Lưu VP.
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