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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

         Số:            /SNN-TT&CN 

V/v xin ý kiến góp ý vào Dự thảo 

Nghị quyết “Quy định khu vực thuộc 

nội thành, nội thị của thành phố, thị 

trấn, khu dân cư không được phép 

chăn nuôi và Chính sách hỗ trợ các hộ 

chăn nuôi bị ảnh hưởng trong khu vực 

không được phép chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày 03 tháng 10 năm 2022 

                   

                      Kính gửi: 

- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động và   

Thương binh xã hội, Tài nguyên và Môi 

trường; Khoa học và Công nghệ;  

- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hội nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh. 

 

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, quy 

định trách nhiệm của UBND tỉnh “trình HĐND cấp tỉnh quyết định khu vực nội 

thành của thành phố, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư không được phép 

chăn nuôi; quyết định chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi trong khu vực không 

được phép chăn”.  

Căn cứ 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 Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND các cấp trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Thực hiện Thông báo số 367/TH-HĐND, ngày 29/9/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thời gian, chương trình và phân công chuẩn bị cho kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021- 2026; 

Để đảm bảo việc triển khai Luật Chăn nuôi có hiệu quả, kịp thời và tham 

mưu cho UBND tỉnh xây dựng Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành 

trong kỳ họp thường lệ tháng 12/2022 và thực hiện đúng theo Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết “Quy định khu 

vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được 

phép chăn nuôi và Chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trong khu 

vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. 



2 
 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành 

phố đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết. 

Gửi kèm công văn: 

(1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. 

(2) Dự thảo Nghị quyết “Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của 

thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và Chính sách hỗ 

trợ các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trong khu vực không được phép chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. 

(3) Báo cáo đánh giá tác động Quyết định khu vực thuộc nội thành của 

thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực đông dân cư không được phép chăn nuôi và 

chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trong khu vực không được 

phép chăn nuôi, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

(4) Công văn số 1815/STC-QLNS,  ngày 18/8/2022 của Sở Tài chính. 

Các ý kiến góp ý của quý cơ quan, đơn vị, xin gửi về Sở Nông nghiệp và 

PTNT trước ngày 14/10/2022 để đơn vị soạn thảo tổng hợp, chỉnh sửa hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban giám đốc; 

- Trang TTĐT sở; 

- Phòng Thanh tra sở ; 

- Lưu: VT, TT&CN. 

 

 GIÁM ĐÔC 

  

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thái Hà 
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