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         Số:            /SNN-TT&CN 
V/v xin ý kiến dự thảo “Nghị quyết 

Chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng 
trại đại gia súc di dời ra khỏi gầm sàn 
nhà ở gắn với mục tiêu xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 
giai đoạn 2022 – 2025” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày      tháng 7 năm 2022 

                   
 

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội nông dân tỉnh; 
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, 
Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh; 
 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015; Quyết định số 02/2017/QĐ- UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Cao 

Bằng ban hành quy định trình tự thủ tục, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Chương trình công tác số 1652/CTr-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Cao 
Bằng  về Thông báo Chương trình công tác của UBND tỉnh Quý III năm 2022. 

Công văn số 1843/UBND-TH ngày 18/7/2022 về việc giao nhiệm vụ triển khai 
thực hiện kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Phiên họp Thường 
trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 6/2022.  

Vệ sinh môi trường nông thôn là một trong các tiêu chí đánh giá xã đạt 
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo 

các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường). Đồng thời, thực 
tế trên địa bàn tỉnh, việc di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở là vấn 

đề cấp thiết. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm 
kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 50/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 
– 2025: Đến hết năm 2025 phấn đấu 100% hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi 

gầm sàn nhà ở;  Kế hoạch số 727/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh 
về Kế hoạch di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, trong giai đoạn 

2021 -2025 số hộ chăn nuôi cần di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở là: 
9.917 hộ (giai đoạn 2022 – 2025 còn 7.217 hộ chưa được di dời).  

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai 

xây dựng nội dung dự thảo “Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ di dời chuồng trại 
đại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. 
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Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu di dời chuồng trại đại gia súc ra khỏi 
gầm sàn nhà ở đã đề ra; huy động mọi nguồn lực trên địa bàn tỉnh và giúp các 

địa phương có căn cứ pháp lý sử dụng các nguồn vốn hợp pháp hỗ trợ di dời 
chuồng trại, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đề nghị UBND các huyện, thành phố, các Sở, ngành (như kính gửi) góp ý theo 
nội dung sau: 

1. Đối với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Đóng góp ý 
kiến đối với các dự thảo (1) dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; 

(2) dự thảo Nghị quyết;(3) dự thảo quy định Chính sách hỗ trợ di dời chuồng 
trại đại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở bảo đảm hợp vệ sinh, gắn với mục tiêu 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; (4) 
Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết 

và có ý kiến về dự kiến các nguồn kinh phí để thực hiện.  

2. Đối với Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và xã hội: Đóng 
góp ý kiến nội dung các dự thảo như trên và có ý kiến đóng góp cụ thể về nguồn 

lực, kinh phí thực hiện.  

 (Dự thảo và biểu dự kiến kinh phí chi tiết được gửi kèm theo) 

Các ý kiến góp ý của quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Nông nghiệp và 
PTNT, qua Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, trước ngày 03/8/2022 để tổng hợp, 

chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  
- GĐ; PGĐ Sở; 
- Phòng KHTC, Thanh tra Sở; 
- Chi cục PTNT; 
- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TT&CN. 
 

KT. GIÁM ĐÔC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
 

  Nguyễn Ngọc Truân 
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