
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y 

VÀ THỦY SẢN  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 63/CNTYTS-CNTS 
V/v khung lịch mùa vụ nuôi trồng 

 thủy sản năm 2022  

 

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 3 năm 2022 

Kính gửi:  

 

 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 
- Phòng Kinh tế thành phố; 
- Trung tâm Dịch vụ NN các huyện, Thành phố; 

- Trung tâm Thủy sản. 
 

 Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ 

chức hành chính thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Tuyên Quang; quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn đối với Chi cục 

Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; 

Để giúp các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tổ chức sản xuất đảm bảo 

khung mùa vụ, đạt hiệu quả. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản hướng dẫn 

khung lịch mùa vụ trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2022 cụ thể, như sau: 

      (Có khung lịch mùa vụ gửi kèm theo) 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đề nghị các đơn vị tại mục “Kính 

gửi” quan tâm, phối hợp hướng dẫn khung lịch mùa vụ cho các tổ chức, cá nhân 

nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quản lý. 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trân trọng đề nghị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Đề nghị); 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo); 
- UBND các huyện, thành phố (Báo cáo);                          
- Lãnh đạo Chi cục; 
- Lưu: VT, CNTS. 

 CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 
 

 
 

 
 Đào Duy Quý 

yeenxx 
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