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THÔNG BÁO
Về việc quản lý đàn trâu bò làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
Hiện nay trên địa xã Kỳ Phong diễn ra tình trạng trâu bò thả rông không
chăn dắt tại các đồi núi, khu rừng tràm, lòng Hồ Sông Rác…, các đàn trâu bò này
của các hộ trong và ngoài xã; cụ thể cứ vào chiều tối, đêm, đàn trâu bò xuống
phá hoại diện tích lúa tại các xứ đồng của thôn Nam Phong, Bắc Sơn, Đông Sơn
(như xứ đồng Nhà Xà, Trọt Mút, Cỏ Lá…), đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc
sản xuất, năng suất sản lượng diện tích lúa vụ Xuân năm 2022.
Để đảm bảo không để tình trạng trầu bò phá hoại diện tích lúa của các hộ
dân trong thời gian tới.
Nay UBND xã thông báo thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối với Cấp ủy- BCH các thôn
- Thông báo tuyên truyền những hộ có trâu bò thả rông, thì phải thực hiện
chăn dắt, đón chặn không để tình trạng trâu bò về phá hoại diện tích lúa của
Nhân dân trên các xứ đồng.
- Các thôn có diện tích lúa bị phá hoại, hư hỏng thì thành lập tổ tuần tra,
kiểm tra để có biện pháp, ngăn chặn khắc phục đàn trâu bò phá hoại và xử lý vi
phạm theo quy định.
2. Đối với các hộ chăn nuôi
Các hộ có trâu, bò thả rông, thì phải có trách nhiệm chăn dắt, chăn đón
không để tình trạng trâu bò phá hoại cây lúa ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của
hộ khác và chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại mà trâu, bò của hộ gia đình
mình gây ra.
3. Đề nghị Ban Công an xã cử lực lượng hỗ trợ, phối hợp các thôn xử lý
vụ việc liên quan đến đàn trâu bò phá hoại tài sản của Nhân dân theo quy định.
Trên đây là thông báo về quản lý đàn trâu bò làm ảnh hưởng đến sản xuất
nông nghiệp, yêu cầu Ban ngành đoàn thể, cấp xã có liên quan, Cấp ủy, BCH các
thôn, hộ dân có trâu bò thả rông nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT - UBND xã;
- UBMTTQ, Ban ngành đoàn thể cấp xã;
- Cấp ủy- BCH các thôn;
- Lưu: VP./.
Gửi văn bản giấy và Điện tử.
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