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

 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Nghề nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh phát triển từ năm 2008, chủ yếu theo 

hướng tự phát. Hầu hết nhà yến hiện nay nằm gần hoặc nằm ngay trong khu dân cư, 

kể cả khu nhà ở liền kề trong các đô thị, có nhiều cơ sở cơi nới phía trên nhà ở của 

gia đình đang sinh sống để nuôi chim yến. Hoạt động nuôi chim yến đang gây ô 

nhiễm môi trường, tiếng ồn từ nhà yến và chất thải của chim yến gây ảnh hưởng lớn 

đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư, những công trình công cộng thường 

xuyên tập trung đông người ở xung quanh nhà yến. Hoạt động nuôi chim yến trong 

khu dân cư còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây truyền 

từ động vật sang người, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm. 

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện để 

phát triển nghề nuôi chim yến bền vững trong thời gian tới, phù hợp quy định của 

pháp luật, việc quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. 

PHẦN I: TỔNG QUAN 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NUÔI CHIM YẾN  

1. Tình hình nuôi chim yến 

- Thống kê đến tháng 8/2021 toàn tỉnh có 266 nhà yến, trong đó có 195 nhà 

yến được xây chuyên dùng nuôi chim yến, số còn lại do cơi nới từ nhà ở.    

- Hầu hết nhà yến nằm gần hoặc ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi 

trường, nhất là tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng xung quanh. 

- Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước trong hoạt động nuôi 

chim yến trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do hành lang pháp lý chưa đầy đủ.   

2. Về đăng ký tham gia sản xuất yến sào theo chuỗi 

Hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT có chủ trương xây dựng chuỗi sản xuất 

yến sào xuất khẩu để nâng cao giá trị. Một trong các điều kiện để tham gia chuỗi là 

nhà yến không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh; sản phẩm truy xuất 

được nguồn gốc. Đến nay, toàn tỉnh có 12 nhà yến đăng ký tham gia chuỗi này.  

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, BẤT CẬP  

1. Đối với người nuôi chim yến 

Nghề nuôi chim yến phát triển tự phát do chưa có quy định cụ thể.   

2. Đối với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành   

Do chưa có quy định vùng nuôi chim yến nên công tác quản lý có nhiều bất cập. 

PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

- Đảm bảo đúng quy định về thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục;   
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- Hạn chế thiệt hại các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết có hiệu lực. 

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu chung 

- Vùng nuôi chim yến bảo đảm phù hợp với tập tính của chim yến;  

- Hạn chế ô nhiễm môi trường, nguy cơ dịch bệnh lây từ chim yến sang người.   

2. Mục tiêu cụ thể  

- Trong năm 2021, 100% số xã, phường, thị trấn lập cam kết với hộ nuôi 

chim yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết có hiệu lực; 100% hộ gia đình trên 

địa bàn tỉnh tiếp cận được với quy định vùng nuôi chim yến.   

- Không có nhà yến xây dựng trái quy định. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  

Đề án này quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh; áp dụng đối với 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nuôi chim yến 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.   

IV. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

1. Các khái niệm Nhà yến, Loa phóng được trích dẫn nguyên văn theo Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP.   

2. Khái niệm Khu dân cư áp dụng theo Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 

27/4/2012 của Bộ Công an; bao gồm khu dân cư hiện hữu và khu vực đất thuộc dự án 

nhà ở nằm trong chương trình phát triển nhà ở được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Công trình công cộng áp dụng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021; bao gồm công trình công cộng hiện hữu và công trình công cộng đã 

được cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng. Cụ thể:  

- Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu 

giáo; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường có nhiều cấp 

học; trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề, 

trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ, trung tâm đào tạo khác; Trạm khí 

tượng thủy văn, trạm nghiên cứu địa chấn; các trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành và các cơ sở nghiên cứu chuyên ngành khác. 

- Công trình y tế bao gồm: Bệnh viện, phòng khám; trạm y tế; nhà hộ sinh, 

điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, dưỡng lão; cơ sở phòng chống dịch 

bệnh; cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế; các cơ sở y tế khác. 

- Công trình thương mại bao gồm: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa 

hàng; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các công trình thương mại khác. 

- Công trình trụ sở, văn phòng làm việc bao gồm: Các tòa nhà sử dụng làm 

trụ sở, văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội; trụ sở, văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị 

sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác; văn phòng kết hợp lưu trú. 

- Công trình dịch vụ bao gồm: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ 

dưỡng; biệt thự lưu trú, căn hộ lưu trú và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác. 
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5. Khoảng cách từ nhà yến đến khu dân cư, công trình công cộng được tính từ 

mép ngoài nhà yến đến ranh giới đất ở của hộ dân trong khu dân cư, ranh giới đất 

công trình công cộng, hoặc đến ranh giới đất thuộc dự án nhà ở nằm trong chương 

trình phát triển nhà ở được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ranh giới đất công trình 

công cộng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng. 

V. QUY ĐỊNH VÙNG NUÔI CHIM YẾN 

Chim yến có đặc tính là ăn các loài côn trùng có cánh trong lúc đang bay, 

hằng ngày có thể bay xa hàng trăm ki-lô-mét để kiếm ăn, uống nước ở các sông, hồ. 

Do đặc điểm hệ thống sông, hồ, thảm thực vật phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh 

nên hầu hết các địa phương đều có thể là vùng kiếm ăn của chim yến.   

Vì vậy, việc quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh cơ bản là xác 

định khoảng cách từ nhà yến đến các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm, hình 

thành khoảng không gian xung quanh nhà yến vừa tạo môi trường phù hợp với tập 

tính chim hoang dã, vừa tạo thuận lợi trong việc kiểm soát dịch bệnh, giảm nguy cơ 

dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây truyền từ chim yến sang người. Theo điểm 

đ, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP quy định nhà yến cách khu dân 

cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh, do đó vùng nuôi 

chim yến đề nghị quy định như sau: 

- Khoảng cách nhà yến đến khu dân cư, công trình công cộng tối thiểu 300m.   

- Nhà yến không được nằm trong khu vực đất quy hoạch dành cho quốc 

phòng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều khoản chuyển tiếp:  

Theo quy định tại điểm a, điểm đ, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020, nhà yến đã hoạt động trước ngày 25/3/2020 

nhưng nằm ngoài vùng nuôi chim yến theo Nghị quyết của HĐND tỉnh…thì không 

được cơi nới, không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. Tuy nhiên, từ ngày 

25/3/2020 đến nay chưa có Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi chim 

yến nên không thể áp dụng Điều 25 Nghị định 13/2020/NĐ-CP đối với những nhà 

yến đã xây dựng từ sau ngày 25/3/2020 đến nay. Vì vậy, đề nghị quy định chuyển 

tiếp như sau: Những nhà yến đã hoạt động trước ngày quy định này có hiệu lực 

nhưng nằm ngoài vùng nuôi chim yến theo quy định này thì phải giữ nguyên trạng, 

không được cơi nới, không được sử dụng loa phóng phát âm thanh.  

PHẦN III: HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 

1. Hiệu quả về kinh tế 

Kiểm soát môi trường, dịch bệnh, hình thành các chuỗi liên kết sản phẩm 

yến, tạo ra sản phẩm có giá trị cao, tăng thu nhập cho người nuôi yến.  

Hạn chế ô nhiễm trong khu dân cư, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác.   

2. Hiệu quả về xã hội 

Đảm bảo đời sống tinh thần cho cộng đồng dân cư.   

3. Tác động của các quy định trong Đề án đến đối tượng nhà yến hiện có 

Theo quy định, những nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết HĐND 

tỉnh có hiệu lực nhưng nằm ngoài vùng nuôi chim yến theo quy định này thì không 
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được sử dụng loa phóng phát âm thanh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 100 nhà 

yến mới xây dựng trong khoảng từ năm 2019 đến nay chưa hoạt động ổn định. Tuy 

nhiên, như phần đánh giá thực trạng đã nêu, hầu hết nhà yến đang tồn tại trên địa bàn 

tỉnh đều cách khu dân cư dưới 300 mét. Một số nhà yến nằm gần công trình công 

cộng thì đồng thời cũng gần cả khu dân cư. Do đó, việc những nhà yến này không 

được phép sử dụng loa phóng phát âm thanh thực chất là thực hiện quy định tại điểm 

đ, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/3/2020).     

PHẦN IV: GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về công tác quản lý nhà nước 

Các Sở, ngành, UBND các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết thủ tục 

hành chính, hướng dẫn, tạo điều kiện đầu tư xây dựng nhà yến; thanh tra, kiểm tra… 

2. Về công tác thông tin tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Nghị quyết HĐND tỉnh;   

- Tổ chức cho chủ hộ nuôi chim yến ký cam kết không vi phạm quy định   

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện tổ chức 

triển khai thực hiện; thanh tra, kiểm tra, xử lý, tham mưu UBND tỉnh xử lý vi 

phạm; định kỳ báo cáo, tham mưu đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ đạo thực hiện các giải pháp để kịp thời ngăn chặn tình trạng xây dựng 

nhà yến trái quy định; truyền, phổ biến rộng rãi quy định pháp luật về hoạt động 

nuôi chim yến, nội dung Nghị quyết đến tận người dân.   

b) Hướng dẫn và cấp giấy phép xây dựng nhà yến theo thẩm quyền quản lý. 

c) Chỉ đạo UBND cấp xã thống kê các nhà yến không đảm bảo khoảng cách 

quy định để theo dõi, kiểm tra, giám sát; lập cam kết thực hiện các quy định. 

d) Thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý, phối hợp xử lý vi phạm   

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, 

hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện. 

III. XỬ LÝ VI PHẠM 

Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về hoạt động nuôi chim yến bị xử lý 

theo Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong chăn nuôi và các quy định khác có liên quan./. 


