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THÔNG BÁO 

Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  
____________________________ 

  
 

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 99 /TTr-UBND ngày 26/7/2021 của 

UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không 

được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 

khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Thường trực 

HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư 

không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời gian trình Nghị quyết: Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 

năm 2021. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển 

khai, thực hiện xây dựng nghị quyết đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định 

của pháp luật; tổ chức rà soát đầy đủ các địa điểm tại các huyện, thành phố, 

khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng các tác động của khu vực không được phép chăn 

nuôi đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn của 

từng địa phương./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh;      

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 
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