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            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-NN 

Về việc rà soát, xác nhận khu vực 

không được phép chăn nuôi. 

 

Như Thanh, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa. 

 
Thực hiện Công văn số 3057/SNN&PTNT-CNTY ngày 15/7/2021 của Sở 

Nông nghiệp &PTNT tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát, xác nhận khu vực không 

được phép chăn nuôi. 

 UBND huyện Như Thanh báo cáo kết quả rà soát các khu vực không được 

phép chăn nuôi trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 1. Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn huyện 

 Là các khu phố: Khu phố 1, Khu phố 2, Khu phố 3, Khu phố Vĩnh Long 1 

và Khu phố Vĩnh Long 2, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh 

 2. Các căn cứ đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi  

- Đây là các khu vực có mật độ dân cư cư cao, diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp ít, dân cư chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại. 

- Theo nội dung Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch 

chung thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, các 

Khu phố nêu trên được định hướng phát triển với các mục đích là: Các khu hành 

chính - chính trị, trung tâm giáo dục, văn hóa, y tế, các công trình dịch vụ công 

cộng đô thị, các trung tâm thương mại, chợ, dịch vụ, các khu vực du lịch tâm 

linh và khu dịch vụ phục vụ cho “Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp 

các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp Bến En”.  

3. Các căn cứ khu vực còn lại được phép chăn nuôi  

 Là các khu vực có mật độ dân cư thấp, dân cư chủ yếu hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

UBND huyện Như Thanh báo cáo để Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Thanh Hóa tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:         
- Như trên;                                                                                           

- Chủ tịch; các  PCT UBND huyện;  

- UBND thị trấn Bến Sung; 

- Phòng NN&PTNT;                                                

- Lưu: VT, NN.                                                                                             

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

Hàn Văn Huyên 
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