
UBND TỈNH THANH HÓA 

         BAN DÂN TỘC 

Số:          /BDT - KHTH 

V/v cung cấp số liệu xây dựng 

báo cáo công tác dân tộc 9 tháng 

đầu năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 

 

Để có số liệu xây dựng báo công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021 trên địa 

bàn 11 huyện miền núi của tỉnh; báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ủy 

ban Dân tộc; Ban Dân tộc để nghị đơn vị cung cấp một số nội dung như sau: 

- Tổng diện tích gieo trồng:… ha. Trong đó: 

+ Diện tích lúa …. ha.; năng suất đạt … tạ/ha; sản lượng đạt ... tấn. 

+ Diện tích ngô….. ha; năng suất đạt … tạ/ha; sản lượng đạt ... tấn. 

+ Diện tích sắn ... ha; năng suất đạt… tạ/ha; sản lượng đạt ... tấn. 

+ Diện tích lạc... ha; năng suất đạt… tạ/ha; sản lượng đạt ... tấn. 

+ Diện tích mía ….ha; năng suất đạt… tạ/ha; sản lượng đạt … tấn.  

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó: 

+ Tổng đàn trâu … con; tổng đàn bò … con; tổng đàn lợn …. con; tổng 

đàn dê…con. 

+ Tổng đàn gia cầm …. con.   

+ Tổng số trang trại. Trong đó: Trang trại nuôi trâu, bò; trang trại nuôi lợn; 

trang trại nuôi gia cầm; trang trại tổng hợp .... 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản:…. ha; khai thác được … tấn. 

- Diện tích rừng đã trồng: … ha. Diện tích khoanh nuôi bảo vệ:.... ha. 

Báo cáo đơn vị xin gửi về Ban Dân tộc Thanh Hóa trước ngày 29/9/2021, 

để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo đúng 

thời gian quy định.  

Đề nghị đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                            

- Lưu: VT, KHTH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Bình 
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