ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA GRAI

Số: 870 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ia Grai, ngày 18 tháng 10năm 2021

BÁO CÁO
Về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường
của các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện.
Thực hiện văn bản số 3774/STNMT-CCBVMT ngày 13/9/2021 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc báo cáo định kỳ hàng tháng về công tác bảo vệ môi
trường tại các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện Ia Grai. Sau khi kiểm tra, Ủy ban
nhân dân huyện báo cáo kết quả như sau:
1. Kết quả kiểm tra hiện trạng:
Thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi của 03 dự án
trên địa bàn huyện, trong đó:
- 02 dự án chăn nuôi gà thịt của hộ kinh doanh Lê Văn Cần tại xã Ia Grăng, hộ
kinh doanh Trần Thanh Cường tại xã Ia Dêr hiện đang hoạt động chăn nuôi.
- 01 dự án chăn nuôi heo thịt của Công ty TNHH Nông nghiệp Hùng Minh Gia
Lai tại xã Ia Dêr đang đầu tư xây dựng chuồng trại, chưa tổ chức chăn nuôi.
2. Công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở:
- Đối với 02 cơ sở chăn nuôi gà thịt (HKD lê văn Cần và HKD Trần Thanh
Cường): Nền chuồng được độn một lớp trấu dày 10 cm, trong quá trình nuôi, cơ sở có
sử dụng chế phẩm sinh học trộn vào thức ăn cho gà định kỳ 1 lứa nuôi (khoảng 90
ngày) đơn vị thu gom chất thải, ủ và đi bón cho cây trồng. Xung quanh chuồng trại
được rắc vôi và xịt khử khuẩn 1 lần/tuần. Thời điểm kiểm tra, 02 cơ sở chăn nuôi
không phát sinh mùi hôi.
- Đối với 01 cơ sở chăn nuôi heo thịt (Công ty TNHH Nông nghiệp Hùng Minh
Gia Lai): tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang xây dựng chuồng trại và hệ thống xử lý
chất thải, chưa tổ chức chăn nuôi.
Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong chăn
nuôi trên địa bàn huyện tháng 10 năm 2021 để Sở Tài nguyên và Môi trường biết,
theo dõi./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện (B/C);
- Lưu VT, Phòng TNMT.
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