
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 897/SNNPTNT-CCCNTY 

V/v lấy ý kiến đóng góp cho 

dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy 

định vùng nuôi chim yến trên địa 

 bàn tỉnh An Giang 

 An Giang, ngày 21 tháng  5  năm 2020 

 Kính gởi:  

  - Sở Xây dựng; 

  - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

  - Sở Thông tin và Truyền thông; 

  - Sở Công thương; 

  - Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường; 

  - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. 

Căn cứ Luật Chăn nuôi 2018; 

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

Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

Căn cứ Công văn số 502/UBND-TH ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung thông qua tại kỳ 

họp lần thứ 14 (họp lệ giữa năm 2020) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016-2021, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Tờ trình và 

Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang và tổ chức 

lấy ý kiến đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (đính kèm file). 

Để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trước khi tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kính gởi đến quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình và 

Nghị quyết như sau: 

1. Đề nghị quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị 

quyết. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2020 (thứ hai). 

Ghi chú: đến thời gian trên quý cơ quan và đơn vị không có góp ý xem như thống 
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nhất với nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị quyết. 

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

thôn (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) - Số 06, Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, 

TP. Long Xuyên, An Giang. E mail: nblong@angiang.gov.vn, Điện thoại: 

0907369818. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan và đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND (b/c); 

- Lưu: VT, CCCNTY, NBL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Kiến Thọ 
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