
  UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SNN-CN 
V/v góp ý dự thảo 2 Nghị quyết  

của HĐND tỉnh quy định khu vực  

không được phép chăn nuôi 

      Hưng Yên, ngày       tháng     năm 2022 

       

Kính gửi: - các Sở: Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội 

                               -UBND các huyện, thị xã và thành phố 

Căn cứ các quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, sau khi xây 

dựng Dự thảo 1 Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Quy định khu vực thuộc nội thành, 

nội thị của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; chính sách 

hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên”, Sở Nông nghiệp &PTNT đã có văn bản số 704/SNN-

CN ngày 23/6/2022 lấy ý kiến về việc góp ý dự thảo 1 Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi bằng văn bản các Sở, huyện, 

thị xã, thành phố. Kết quả có 19 cơ quan, đơn vị góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản 

cho dự thảo 1 với 25 ý kiến. Đa số các ý kiến nhất trí với bố cục, nội dung của Dự 

thảo. Còn một số ý kiến khác nhau liên quan tới tên, phạm vi điều chỉnh, đối tượng 

khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời,... Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị (Theo Phụ lục  đính 

kèm) và chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp.  

Để dự thảo nghị quyết hoàn thiện trước khi báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp &PTNT trân trọng đề nghị các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu góp ý cho bản Dự thảo lần 2 (gửi 

kèm bản dự thảo). 

 Văn bản góp ý xin gửi về: Phòng Chăn nuôi - Sở Nông nghiệp &PTNT 

theo đường công văn và bản mềm theo địa chỉ: channuoihy@gmail.com trước 

ngày 24/8/2022. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh, để B/cáo; 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng NN-PTNT(kinh tế) các huyện, TX,TP; 

- Chi Cục Thú y, TTKN; 

- Lưu VT, CN. 

     KT.GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 
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