
 
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SNNPTNT-CCCNTY 

V/v đề nghị đăng tải Dự thảo Quyết định 

quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai đến năm 2030 

Gia Lai, ngày       tháng  9   năm 2021 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Điều 53 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

căn cứ vào mật độ chăn nuôi của vùng quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương”; 

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 

về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi quy định “Căn cứ chiến lược phát triển chăn nuôi, 

công nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mật 

độ chăn nuôi của địa phương nhưng không vượt quá mật độ chăn nuôi vùng”; 

Căn cứ Công văn số 04/UBND-KTTH ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chương trình công tác năm 2021 giao “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì phối hợp với các sở liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

xây dựng Dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong tháng 10 năm 2021”; 

Căn cứ Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định 

“cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của 

văn bản và các cơ quan, tổ chức có liên quan; dự thảo quyết định phải được đăng tải 

toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến”.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải 

toàn văn dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến 

năm 2030 trên cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

gia ý kiến góp ý. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y số 97C, Phạm Văn Đồng, P.Thống Nhất, 

TP.Pleiku để tổng hợp), đồng thời gửi theo địa chỉ Email: ccty.snnptnt@gialai.gov.vn. 

Thời hạn góp ý đến ngày 05/10/2021. 

(Gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình, Báo cáo 

thuyết minh). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

chỉ đạo./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCCNTY, Thắng. 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đoàn Ngọc Có 

mailto:ccty.snnptnt@gialai.gov.vn
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