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THÔNG BÁO 
V/v chỉnh trang chuồng trại chăn nuôi gà thuộc dự án  

hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình  

MTQG giảm nghèo bền vững xã Thạch Hưng 
 

Căn cứ cuộc khảo sát thực tế ngày 08/09/2020 của Phòng kinh tế và Phòng 

LĐTBXH đối với các hộ tham gia dự án chăn nuôi gà  UBND xã thông báo một số 

nội dung cho các hộ tham gia dự án như sau: 

TT Họ và tên Địa chỉ Nội dung cần phải chỉnh trang 

1 Phan Văn Lộc Kinh Nam 
Nâng cao nền khu sân chơi của gà, mở rộng diện tích 

chuồng nuôi, làm mương thoát bẩn 

2 Lê Trọng Hòa Trung Hưng 
Chỉnh trang lại chuồng gà; rào lưới xung quang khu vực thả 

gà; Vệ sinh sạch sẽ tổng quan vườn và nhà 

3 Lê Trọng cường Trung Hưng 

Hoàn thiện giăng lưới xung quang chuồng. 

Tháo gỡ các dây leo hàng rào xung quanh chuồng cũ để có 

nhiều ánh sáng hơn 

4 Nguyễn Chính Quang Trung Hưng Di dời chuồng từ phía trước ra sau vườn  

5 Trần Thị Ngụ Thôn Bình 
Vệ sinh chuồng trại; tiếp tục nâng cấp nền khu sân chơi cho 

gà 

6 Nguyễn Minh Thành Thôn Hòa 
Làm mới chuồng gà, nâng cao nền chuồng ; bao bọc xung 

quanh làm sân chơi cho gà; dọn vệ sinh chuồng phía trong 

7 Trần Văn Tú Thúy Hội 

Sửa chữa và nâng cấp chuồng gà; Mở rộng khu sân chơi cho 

gà ngăn nắp, quét dọn chuồng trại, phát quang hàng rào 

xung quanh.  

8 Nguyễn Thị Long Thúy Hội 
Vệ sinh sạch sẽ: khử vôi, tiêu độc khử trùng. Và phát quang 

khu sân chơi cho gà  

9 Nguyễn Chính Lộc Tiến Hưng 
Mở rộng diện tích chuồng gà; chỉnh trang giăng lưới sân 

chơi cho gà. Vệ sinh trước và sau nhà 

Nhận được thông báo này đề nghị các hộ nhanh chóng thực hiện các nội dung 

chỉnh trang trên. 
 

Nơi nhận: 
- Các hộ dân; 
- Lưu: VT/UBND. 
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