
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:           /SNN-TT&CN 
V/v Góp ý Kế hoạch thực hiện Đề 

án “Tăng cường năng lực hệ thống 

cơ quan quản lý chuyên ngành thú 

y các cấp, giai đoạn 2021 – 2030” 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Cao Bằng, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: - Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tư pháp; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-TTg, ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030;  

Căn cứ Công văn số 2173/BNN-TY ngày 14/4/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc Tổ chức triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Tăng cường năng lực hệ thống cơ 

quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 – 2030”. 

Căn cứ Công văn số 725/UBND-VP ngày 23/4/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề 

án ngành thú y. 

Để triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT 

xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ 

quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý 

bản Dự thảo. 

(Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án chi tiết được gửi kèm). 

Ý kiến góp ý của các Sở, ngành và UBND huyện/thành phố gửi về Sở 

Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi) trước ngày 

15/6/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;   
- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TT&CN.                

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Xuân Tiến 
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