
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:            /SNN- TT&CN 
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo 

 Quyết định quy định mật độ chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Cao Bằng, ngày       tháng 6  năm 2021       

 

         Kính gửi: 

 

- Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Các sở: Tư pháp; Tài nguyên & môi trường; Kế 

hoạch & đầu tư; Tài chính; Khoa học & Công 

nghê. 

- UBMTTQVN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ vào Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; 

Căn cứ Điều 53- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14; 

Căn cứ khoản 4, điều 22- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 

về Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Chăn nuôi; 

Căn cứ vào tình hình phát triển chăn nuôi của địa phương, Sở Nông nghiệp 

và PTNT xây dựng Dự thảo “Quyết định về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030”. Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Quy định 

trình UBND tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý Dự thảo gửi kèm Công văn 

và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT toàn văn dự 

thảo văn bản để quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý. Văn bản góp ý gửi xin về 

Sở Nông nghiệp và PTNT trước 15/7/2020 (qua Chi cục Trồng trọt và Chăn 

nuôi, Email: phongquanlygiongcb@gmail.com) để tổng hợp.  

Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của 

các cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, Phó GĐ (Truân); 
- Trang TT điển tử Sở; 
- Lưu: VT, TT&CN. 

   KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC                                                     

 

 

      Nguyễn Ngọc Truân 
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