UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1588 /SNNPTNT-TTBVTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 23

tháng 8 năm 2021

V/v phối hợp tuyên truyền, hướng
dẫn thực hiện các biện pháp phòng,
trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Mùa 2021.

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Thái Bình.
Thực hiện Công điện Khẩn số 07-CĐ/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Công điện Khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo phòng, trừ sâu đục thân 2 chấm, sâu
cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu, bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2021;
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng gửi các tài liệu có liên
quan đến chiến dịch phòng trừ sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ và các đối
tượng sâu, bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2021 đến Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh để tuyên truyền, vận động Nhân dân và các
đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh, bảo vệ an
toàn sản xuất vụ lúa Mùa năm 2021.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn sự quan tâm,
phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Lưu: VT, TTBVTV.
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