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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

về Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 6102/TTr-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị xem xét thông qua và ban hành nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam và tài liệu liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

Đề án được chuẩn bị khá chu đáo và kỹ lưỡng. Vùng nuôi chim yến được 
UBND tỉnh trình cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu giảm thiểu tác động về môi trường 
từ hoạt động nuôi chim yến đến người dân; tạo cơ sở pháp lý để quản lý hoạt động 
nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản 
thống nhất với nội dung do UBND tỉnh trình, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông 
qua. Ngoài ra, Ban có một số ý kiến như sau:

- Số liệu thống kê nhà yến trên địa bàn tỉnh kèm theo đề án chưa phù hợp với số 
liệu do các địa phương báo cáo1. Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, thống kê 
đầy đủ số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác quản lý hoạt động nhà 
yến trên địa bàn tỉnh.

- Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai 
thực hiện nghị quyết theo đúng quy định; tăng cường chỉ đạo quản lý hoạt động nuôi 
chim yến trên địa bàn tỉnh; có giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ đối 
với những nhà yến đã hình thành trước ngày nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến 
có hiệu lực thi hành và các nhà yến xây dựng mới. Định kỳ hằng năm sơ kết, đánh giá 
kết quả thực hiện quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất sửa 
đổi, bổ sung quy định vùng nuôi chim yến cho phù hợp với tình hình thực tế khi có 
vướng mắc phát sinh.

2. Về dự thảo nghị quyết: 

- Đề nghị cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo ý kiến thẩm 
tra của Ban; chỉnh sửa kỹ thuật trình bày dự thảo nghị quyết đảm bảo theo đúng quy 
định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã 
được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

1 - Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 09/9/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ: Thành phố có 41 cơ sở (đề án của 
UBND tỉnh là 19 cơ sở);
- Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện Nam Giang: Huyện có 02 cơ sở (đề án của UBND 
tỉnh không thống kê số liệu huyện Nam Giang)…
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 - Đề nghị ngày hiệu lực của nghị quyết kể từ ngày 05/10/2021.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kính trình HĐND tỉnh 
xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CVCTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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