
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT  

 
Số:             /SNN-CN&TY 

 

V/v xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của  

HĐND tỉnh Quy định khu vực không được 

phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ 

chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày          tháng        năm 2021 

  Kính gửi:  

   - Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,  

   Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;  

   - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

                        

 Sở Nông nghiệp & PTNT được UBND tỉnh giao tham mưu xây dựng dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Quy định khu vực không được phép chăn nuôi 

và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam” theo quy định tại Điều 80 Luật Chăn nuôi ngày 

19/11/2018.  

 Trên cơ sở báo cáo rà soát hiện trạng chăn nuôi, đề xuất khu vực không 

được phép chăn nuôi của các địa phương, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổng hợp, 

xây dựng xong bản dự thảo Nghị quyết. Thực hiện quy định về lấy ý kiến góp ý văn 

bản (theo Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015), Sở Nông 

nghiệp & PTNT đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đóng 

góp ý kiến cho nội dung dự thảo nêu trên (nội dung dự thảo kèm theo).   

 Ý kiến đóng góp của quý cơ quan xin gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT (bản 

điện tử gửi về địa chỉ P.quanlygiong@gmail.com) trước ngày 10/4/2021 để hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, CN&TY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng  
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