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sAo cAo
Xtit qui tttA- ttinh dg th6o Ngh! quy6t quy ttlnh khu vqc nQi thdrnh cria thirnh

ptrO, ttrl x6, thi tr6n, khu din cu kh6ng duo;c ph6p chin nudi; viing nu6i chim y6n
tr6n dia bin tinh Qu6ng Nam

So Tu ph6p nhen duoc C"o"g vdn s6 374ISNN&PTNT-CN&'IY ngey 0I/31,2021
cua Sd N6ng nghiQp vd Ph6t tri€n n6ng thdn v€ viQc thdm ctinh dU th6o Nghi,quy€t cua
IIDND tinh quy dinh khu vgc kh6ng 9*q. ph6p chdn nu6i, virng nu6.i chim y€n trdn dia
bdrn tinh. Sau khi nghidn ciru, d6i chi€u nQi dung dq th6o Nghi quy6t vcri quy dinh cua
ph6p lu4t hien hdnh, So'ftr ph6p co y ki€n thdm d!nh nhu sau:

I. CAN CI-T'THAM DINH VAN BAN

l. LuQt T6 chuc chinh quy€n dia phuong ngdy 19/6/2015; Ludt Sria d6i, b6 sung

22t11t2019.

2. L,u.Q't Ban hirnh vdn bin quy phpm ph6p luQt ngiy 22/6/2015; LuQt Sua
sung m6t s6 di€u cua l-uflt Ban hdnh vdn bdrn quy phprn ph6p ludt ndm 2020.

3. DiOm h, kho6n l, Didu 80 LuAt Chdn nuoi ngiry lg/lll20l8.

-\'4

fa so
I'U PH.i

au',1
c. 4. Nehi dlnh s6 l3/20204ID-CP ngay 2l/Ol/2020 cira Chinh phu hu6ng d6n

ti€t LuAt Chan nr"r6i.

! \gni clinh s5 3412OL6AID-CP ngey 1.41512016 cira Chfnh phu quy dinh chi ti6t
m6t s6. di6u vd biQn ph6p thi hdnh Lu4t Ban hinh vin b6n quy.phap ph6p lu$t;.Ngh!
dinh sd 15412020/ND-CP ngdy 3ll12/2020 ctra Chinh phri sua d6i, bO sung mQt s6 di6u
cua Nghi dinh sd 341201 6AID-CP ngey l4l5l2ol6 cua Chinh phu.

6- 'Ih6ng Ju 2312019/-[-T-BNNPTNT ngey 30/l I /2019 cria BQ N6ng nghiQp vir
Ph6t tri€n ndng thdn hu6ng ddn mQt s6 di6u cria LuQt Chan nu6i v€ hoat d6ng chdn nu6i.

II. NOI IIUNG THAM DINH

l. Ph4m vi tliiju chinh, ddi tuong 5p dgng

-r 
( r A, | ,1 a rr iTh6ng nhdt v6'i du th6o Nghi quy6t.



2. Tinh hg'p hi6n, hr)'p phrip vi tinh thdng nh6t c(ra dr.r ttuio Nghi quytit vO'i
hQ thting phip lu$t; sg'phii hg'p cria n6i rlung Oi. thao Nghi quytit v6'i cric quy dinh
trong vin brin df, giao HDND tinh quy dinh chi ti6t

2.1. 'IhArn quydn ban hdnh

So NOng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n tham muu UBND tinh trinh I{DND tinh
du'thao Nghi quy6t niry la phu hq p vo'i quy dinh t4i cli6m h, khoAn l, Didu 80 Lu4t C6drr
nr-r6i ndm 2018, quy ctinh n c6c cdp.. " (Jy ban nhcin dan

:?1.,i:h, tr1"F plrlm v,i n tuach nhi€m satt day:. "Trintt
IrQi dQng nhan ddn cdp t thanh cua thdnh pho, th1xd,
thi tran, khu dan cr kh6ng du'p'c phep ch dinh vilng nuoi c:him yen vir
chinh sdc:h hd ftr2' khi di dd'i co so' chi.m nu6i ra khoi khtt vtrc kh6ig dtrc1c phdp chrin
nr'toi"; Didu 25 Nghi clinli so \3/20201ND-CP ngAy 2I/0112020 cila Chinh phu. Du thacr
Nehi quydt dd dang ky vAo Chuong trinh kj,n-up ihu 23 IIDND tinh khoa IX.

2.2. N6i dung dp thao Nghi quyet

Dp thAo Nehi quyrit dd duoc hAu hdt c6c co quan, do'n vi, dia phtrong tharn gia
gop y. Scr N6ng nghi€p vd Ph6t tri6n n6ng th6n dd giAi trinh ti6p thu vd hodn chinh du
thao Nghi c1uy6t. NQi clung du thao Ngh! quy€t uA .o bAn phir hcrp vcri LuAt Chln nu6i
2018, Nghi dinh s6 1312020/ND-CP cua Clifnli phu vd Th6ng tu s6 nDylglTT-
BNNP'l'N'l'nga\y 30llll20l9 cira I30 Nong ngliiQp va Ph6t tli6r-r n6ng thon. So 'fu,phap
therm gia thern rlQt s5 j ki6n nhu sau:

- Can c[t ban hanh: BO .sung l-uat Su'a O6i, b6 sung mdt sO <lieu cua t,uAt Ban hanh
vitrr bdn quy phanr phap ludt ndrn 2020. Khong cAn thitlt su' dpng LuAt NgAn sdch ndm
2Al5 lDurr cdn cri' ban hanh. 'f4i doan c'-r6i cfia phdn c[n c(r c6 vi6t "Xdr -fd' trinh. . .giai
c{oirn 2021-2(1214", tr€u cluy dinh giai cloan cAn ngliiCn c[ru Oti UO sung "giai doan ZOZit-
2024" vdo tdn ggi cua Nghi quy6t, plian vi didu chinh cho phir ho-p.

- Df,i v<ri currt tu "khu dAn cr-r" tai lchoAn 10, Didu 2 du thAo Nglii q,-,y6t cAn giai
thich plru h<rp theo 'l'h6ng tu s6 ZllZOl2il"T'-UCA ngdy 2714/2012 cua llo C6ng an quy
dinh v0 khr-r dAn cu, xd, phuong, thi trAn, co' quan, doanh nghiQp, nhd truong dat tiOu
chuAn "an todn v6 an ninh, trat tu".

- Di6rn b, khoAn 3, DiAu 3 dU th6o, co quan soan th6o cAn nghi€n c['u tham mu'u
cluy dfnli cu th6 vO lchoAng c6ch ct6 thu{n ti6n hon cho vi6c tra ciru, 6p dqng nhung phAi
clam bAo khoang c6ch theo quy dinh tai Thdng tu s6 2312019/TT-BNNPTNT.

- Vd thoi di6m co hi6r-r lgc: 'I4i khoan 4, Didu 7 clu thao Nghi qry6t viet: "Nghi
quy6t ndy'co hiQu luc thi hlnh tu ngay...thrlng...n6m 202l" fa pfrrl l',o:p,',hurrg cAn lu'u
y, thoi di6m c6 hi6u luc cua Nghi cluy6t kh6ng s6m hon 10 ngdy ke ti'ngey thdng qua.

3. Vii ngdn ngfr; th6 thri'c vdr kf thu{t trinh biry

3.1. Ng6n ngfr' su dUng trong Nghi quytit dim biro theo quy dlnh tai khoAn , Didu
8 Luat Ban hdnh vdnbhn quy ph4m phap ludt ndm 2015.



3.2, The. thfc vd k! thu4t trinh bdy:

D6 nghi thsc hiQn dfng theo quy ctinh tai Nghi ctinh s6 34/20I6AID-CP vd Nghi
dinh s6 l54l2020lND-CP ctra Chfnh phu.

III. KET LUAN

D0 nghi So Ndng nghiQp vd Ph6t tr ti6p thu c6c nQi dung

thAm dinh tai Mr,rc II cria B6o c6o ndy d6 quytit trudc khi trinh
UBND tinh trinh HDND tinh, d6ng thdi g giAi trinh, titip thu y

ki5n thAm clinh il6 theo d6i.

TrOn dAy ld 86o c6o thAm dinh cria So Tu phSp ve aU th6o Ngh! quy6t quy dlnh
khu Wc nQi thdnh cua thdnh ph5, thi xd, th! tr6n, khu ddn cu kh6ng dugc phdp chdn nu6i;

virng nurdi chirn y6n tr€n dia bdn tinh Quing Nam./.

Noi nhQn:

- UBND tinh:
- So'NN&PTNT;
- Ldnh dao So';

- l-uu: Vl', XDKTVB&TDTHPL.
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số: 53/BC-SNN&PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam,ngày 04 tháng 3 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết quy định 

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

được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đối với dự thảo 

Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam tại Báo cáo số 25/BC-STP ngày 02/3/2021; Sở Nông nghiệp và PTNT giải 

trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định như sau: 

1. Những nội dung đã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định 

a) Căn cứ ban hành Nghị quyết 

- Ý kiến của Sở Tư pháp:  

+ Ý kiến thứ nhất: Đề nghị bổ sung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; bỏ căn cứ Luật Ngân sách 

năm 2015.  

+ Ý kiến thứ hai: Đề nghị bổ sung giai đoạn ban hành Nghị quyết vào tên gọi 

của Nghị quyết, phạm vi điều chỉnh cho phù hợp với Tờ trình của UBND tỉnh 

(phần căn cứ ban hành Nghị quyết: "Xét Tờ trình … giai đoạn 2021-2024"). 

- Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT:  

+ Ý kiến thứ nhất: Tiếp thu ý kiến góp ý, nội dung góp ý được chỉnh sửa vào 

phần căn cứ ban hành dự thảo Nghị quyết.  

+ Ý kiến thứ hai: Theo quy định của Luật Chăn nuôi (điểm h khoản 1 Điều 

80, khoản 2 Điều 83) thì trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật Chăn nuôi có hiệu 

lực thi hành (01/01/2020-31/12/2024) phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa 

điểm phù hợp. Vì vậy, Nghị quyết ban hành không quy định giai đoạn.   

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu theo hướng đính chính lại nội 

dung căn cứ "Xét Tờ trình..." cho hợp lý (bỏ giai đoạn 2021-2024 ở tiêu đề, phạm 

vi điều chỉnh dự thảo Nghị quyết).  

b) Nội dung dự thảo Nghị quyết 

- Giải thích từ ngữ (Điều 2)  

+ Ý kiến của Sở Tư pháp: Khoản 10 (khu dân cư) đề nghị giải thích phù hợp 

theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về 

khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn 

"an toàn về an ninh, trật tự".  
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+ Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT: Giải trình như sau: Khái niệm khu 

dân cư trong phần giải thích từ ngữ (khoản 10 Điều 2 dự thảo Nghị quyết) là dựa 

vào khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công 

an. Do trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không có "buôn, phum, sóc, khóm" nên Sở 

Nông nghiệp và PTNT không đưa các tên đơn vị hành chính này vào khái niệm từ 

ngữ.  

- Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân 

cư không được phép chăn nuôi (Điều 3): 

+ Ý kiến của Sở Tư pháp: Tại điểm b, khoản 3 Điều 3 dự thảo, đề nghị tham 

mưu quy định cụ thể về khoảng cách để thuận tiện hơn cho việc tra cứu, áp dụng 

nhưng phải đảm bảo khoảng cách theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-

BNNPTNT". 

+ Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp thu nhưng không bổ sung vào dự 

thảo. Giải trình như sau: để hạn chế việc sửa đổi, bổ sung trong Nghị quyết sau này 

do có sự thay đổi về khoảng cách cụ thể theo văn bản viện dẫn mới (được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế), chỉ cần nêu: "Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Nghị 

quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng văn bản mới nhất" 

(khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị quyết) là đủ không cần ghi chi tiết khoảng cách.  

- Thời điểm có hiệu lực (khoản 4 Điều 7) 

+ Ý kiến Sở Tư pháp: "Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... 

năm 2021 đến ngày ... tháng ... năm 2021" là phù hợp nhưng cần lưu ý, thời điểm có 

hiệu lực của Nghị quyết không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua. 

+ Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp và lưu 

ý bổ sung ngày cho hợp lý. 

c) Về thể thức và kỹ thuật trình bày 

- Ý kiến của Sở Tư pháp: Đề nghị thực hiện đúng theo quy định tại Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ. 

+ Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp thu ý kiến góp ý và đã điều 

chỉnh vào dự thảo Nghị quyết.  

2. Những nội dung khác với ý kiến thẩm định: Không có. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, KHTH, CCCN&TY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Tích 
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