
UBND  TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-MT Sóc Trăng, ngày       tháng      năm 2021 
V/v góp ý dự thảo quyết định về việc ban 

hành Quy định về bảo vệ môi trường đối 

với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm  

và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn  

tỉnh Sóc Trăng 

 

 

Kính gửi: 

           - Sở Y tế; 

           - Sở Tư pháp; 

          - Công an tỉnh; 

          - Sở Giao thông vận tải; 

          - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

         - Sở Khoa học và Công nghệ; 

         - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

      - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

         - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

 tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại 

Công văn số 1951/UBND-NC ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

chỉ đạo công tác theo dõi thi hành pháp luật trong 03 lĩnh vực trọng tâm năm 2020, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy 

định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi là dự thảo Quyết định). Sở 

Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý đơn vị có ý kiến đóng góp cho dự thảo 

Quyết định để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, hoàn thiện nội dung trình 

UBND tỉnh. 

Ý kiến góp ý của Quý đơn vị, đề nghị gửi bằng văn bản cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường trước ngày 14/4/2021 để Sở tổng hợp, hoàn thiện nội dung trình 

UBND tỉnh.  

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp 

của Quý đơn vị./. 

(Đính kèm Công văn số 1951/UBND-NC ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Dự thảo Quyết định) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCBVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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