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                                      Kính gửi:  

   

 

 

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

-  Sở Tư Pháp; 

-  Sở Tài nguyên và Môi trường; 

-  Trung tâm Thông tin tỉnh; 

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1350/UBND-KT ngày 22/4/2021 củ UBND tỉnh về 

việc nghiên cứu, rà soát Quy định về công tác quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, 

gia cầm trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 

27/8/2018; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp 

với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định 

quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận thay thế Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh. 

 Ngày 16/3/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có Tờ trình số 17/TTr-SNN 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định Quy định về quản lý hoạt 

động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định 31/2018/QĐ-

UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

 Qua xem xét Tờ trình số 17/TTr-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT; ngày 

05/4/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1448/VP-KT về việc Quy định 

về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; theo đó, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phong giao Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, chỉnh sửa các 

nội dung về môi trường cho phù hợp Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2022); sau đó, hoàn chỉnh dự thảo Quy định về quản lý 

hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trước khi trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:               /SNN-CCCNTY           Bình Thuận, ngày       tháng        năm 2022 
V/v đăng tải và góp ý dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định về công tác 

quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, 

gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

thay thế Quyết định 31/2018/QĐ-

UBND ngày 27/8/2018 của UBND 

tỉnh Bình Thuận. 
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 Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, 

bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư liên quan 

vào nội dung Dự thảo Quyết định Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia 

súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 

27/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận; do đó, nội dung tại khoản 7 Điều 3, Điều 

8, Điều 14, Điều 17, Điều 20 và Điều 21 dự thảo đã có sự thay đổi. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã tiếp thu và hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định Quy định về công tác 

quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thay thế 

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận 

(đính kèm). 

Để tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định nêu trên theo 

đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị: 

- Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo Quyết định nêu 

trên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đến ngày 22 tháng 07 năm 2022 để các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tham gia 

góp ý nội dung dự thảo Quyết định Quy định về công tác quản lý hoạt động chăn 

nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thay thế Quyết định số 

31/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận và gửi về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) 

trước ngày 12 tháng 7 năm 2022, đồng thời gửi qua email 

hiepnt@snnptnt.binhthuan.gov.vn để tổng hợp.  

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - UBND tỉnh (b/c); 

  - Website Sở; 

  - Văn phòng Sở; 

  - Lưu: VT, CCCNTY ( Hiệp 17b). 

    KT.GIÁM ĐỐC 

                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                   Phan Văn Tấn 
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