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BẢNG TỔNG HỢP 

Giải trình tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định vùng nuôi 

chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Ngày 18/8/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT (Ban soạn thảo) đã có văn bản 

gửi các Sở, ngành, địa phương lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết 

quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Công văn số 

1997/SNN&PTNT-CN&TY). 

Đến ngày 30/8/2021, Ban soạn thảo nhận được các ý kiến góp ý của các 

Sở, ngành liên quan và địa phương đối với các dự thảo nêu trên.  

Ban Soạn thảo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý như sau: 

Về nội dung dự thảo: Hầu hết các cơ quan, đơn vị và địa phương được gửi 

lấy ý kiến đều thống nhất theo dự thảo.  

Riêng 02 Sở: Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn tham gia ý 

kiến góp ý.  

Ban soạn thảo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý như sau: 

TT Nội dung góp ý Giải trình 

I Sở Khoa học và Công nghệ  

 1. Nghị quyết chỉ quy định vùng 

nuôi chim yến thì có nên ban 

hành Nghị quyết riêng không? 

Hay đưa vào trong quy hoạch 

chung của ngành chăn nuôi 

hoặc quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định vùng nuôi 

chim yến là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 80 Luật chăn nuôi. 

 

 2. Nếu ban hành Nghị quyết 

riêng về hoạt động chăn nuôi 

chim yến thì nên đầy đủ hơn các 

nội dung (quy định về vùng 

nuôi; nguyên tắc hoạt động nuôi 

chim yến; các hành vi nghiêm 

cấm…). 

Theo thẩm quyền, HĐND tỉnh chỉ ban hành Nghị 

quyết quy định vùng nuôi chim yến; việc quy định các 

nội dung theo đề nghị thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh. Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND 

tỉnh sẽ ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị 

quyết, trong đó có quy định cụ thể quản lý hoạt động 

nuôi chim yến. 

 

II Sở Kế hoạch và Đầu tư  
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TT Nội dung góp ý Giải trình 

 Đối với dự thảo Đề án  

 1. Về đánh giá tình hình nuôi 

chim yến trong thời gian qua, 

dự thảo nêu toàn tỉnh có 210 cơ 

sở nuôi yến, hầu hết nhà nuôi 

chim yến đều nằm trong khu 

dân cư, nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường, ảnh hưởng đến đời 

sống, sinh hoạt của cộng đồng 

dân cư xung quanh, nhất là bởi 

âm thanh dẫn dụ chim yến. Đây 

là các cơ sở cần được quản lý và 

thuộc trường hợp thực hiện hiện 

quy định chuyển tiếp, do vậy đề 

nghị bổ sung vào dự thảo danh 

sách 210 cơ sở nuôi chim yến 

này. 

Tiếp thu và bổ sung danh sách này vào phần phụ lục 

của dự thảo Đề án. 

Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết được ban hành, danh 

sách có thể sẽ phát sinh thêm do số lượng nhà yến 

được đề cập tại Đề án (210 nhà yến) là số liệu được các 

địa phương báo cáo đến thời điểm tháng 4/2021. Từ 

sau tháng 4/2021 đến nay, Ban Soạn thảo chưa cập 

nhập thêm số lượng các nhà yến mới phát sinh. Để 

tránh phát sinh nhà yến xây dựng trái phép, sau khi 

Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh sẽ sớm ban 

hành văn bản chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát lại 

tất cả các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết 

có hiệu lực và tổ chức ký cam kết đối với các nhà yến 

này, nội dung này cũng đã được thể hiện trong Đề án, 

phần tổ chức thực hiện. 

 Đối với dự thảo Nghị quyết  

 1. Quy định chuyển tiếp (Điều 

5) 

Tại điểm a, đ khoản 2 Điều 25 

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ hướng dẫn chi tiết 

Luật Chăn nuôi quy định: 

Trường hợp nhà yến đã hoạt 

động trước ngày Nghị định này 

có hiệu lực (05/3/2020) nhưng 

không đáp ứng quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này, nhà 

yến nằm trong khu dân cư, nhà 

yến cách khu dân cư dưới 300 

mét thì phải giữ nguyên hiện 

trạng, không được cơi nới, 

không được sử dụng loa phóng 

phát âm thanh. Tuy nhiên, tại 

Điều 5 dự thảo Nghị quyết nêu: 

“Quy định chuyển tiếp: Nhà yến 

đã hoạt động trước ngày Nghị 

quyết này có hiệu lực nhưng 

không đáp ứng quy định tại 

Điều 3 Nghị quyết này thì phải 

giữ nguyên hiện trạng, không 

Không tiếp thu và không bổ sung vào dự thảo. 

Lý do: Các nội dung quy định chuyển tiếp căn cứ vào 

Nghị định 13/2020/NĐ-CP và có liên quan đến nội 

dung quy định của nghị quyết HĐND tỉnh. Tuy nhiên, 

nghị quyết HĐND tỉnh ban hành muộn hơn ngày Nghị 

định có hiệu lực hơn 18 tháng. Nếu quy định chuyển 

tiếp như các điểm a, đ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP sẽ tạo ra khoảng trống pháp luật đối 

với các nhà yến được xây dựng từ ngày 05/3/2020 đến 

ngày ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh và có thể sẽ gây 

thiệt hại cho những chủ nhà yến này vì dễ bị hiểu là 

xây dựng trái phép.   
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TT Nội dung góp ý Giải trình 

được cơi nới, không được sử 

dụng loa phóng phát âm thanh”. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo 

nghiên cứu sửa đổi quy định 

mốc thời gian quản lý các cơ sở 

nuôi chim yến đã tồn tại nhưng 

không đúng quy định cho phù 

hợp với quy định tại điểm a, đ 

khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP. 

III Sở Tài nguyên và Môi trường  

 Đối với dự thảo Nghị quyết  

 1. Đề nghị bổ sung quy định đối 

với nhà yến (công trình xây 

dựng mới hoặc cải tạo để nuôi 

yến) nêu rõ: “Thiết bị âm thanh 

để dẫn dụ chim yến có cường 

độ âm thanh đo tại miệng loa 

không vượt quá 70 dBA (đề xi 

ben); thời gian phát loa phóng 

để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 

11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 

19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp 

quy định tại Nghị quyết. 

Tiếp thu nhưng không bổ sung vào dự thảo Nghị quyết 

Lý do: Như giải trình tại nội dung (2) góp ý của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

 2. Về việc gây tiếng ồn do mở 

loa có quy định cụ thể mức độ 

và hình thức xử phạt tại Điều 17 

Nghị định 155/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường; theo đó: “1. Phạt cảnh 

cáo đối với hành vi gây tiếng ồn 

vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

tiếng ồn dưới 02 dBA; 2. Phạt 

tiền từ 1.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi 

gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ 

thuật tiếng ồn từ 02 dBA đến 

dưới 05 dBA”. Do đó, đề nghị 

bổ sung quy định tiếng ồn cho 

phép và độ ồn tối đa tại công 

cộng, dân cư để có cơ sở xử 

phạt các nhà yến trên địa bàn 

Tiếp thu nhưng không bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.  

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh 

sẽ ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị 

quyết, trong đó có quy định về mốc thời gian phát âm 

thanh và cường độ phát âm thanh dẫn dụ chim yến theo 

quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.  
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TT Nội dung góp ý Giải trình 

tỉnh Quảng Nam. 

 3. Về hồ sơ môi trường: Đề 

nghị các hộ nuôi yến đã xây 

dựng trước ngày Nghị quyết 

quy định vùng nuôi chim yến 

trên địa bàn tỉnh và các nhà yến 

(công trình xây dựng mới hoặc 

cải tạo để nuôi yến) phải thực 

hiện lập hồ sơ môi trường theo 

đúng quy mô quy định tại Phụ 

lục II Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ quy 

định về quy hoạch bảo vệ môi 

trường, đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường, được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 3 Mục 1 Phụ lục 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của các Nghị 

định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật bảo vệ môi trường. 

Tiếp thu nhưng không bổ sung vào dự thảo Nghị quyết. 

Nội dung góp ý Ban soạn thảo sẽ bổ sung vào dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

 Đối với dự thảo Đề án  

 1. Đề án cần đánh giá cụ thể 

hơn một số nội dung thực tế 

như hiện nay: Có bao nhiêu cơ 

sở đảm bảo quy định vùng nuôi 

chim yến theo dự thảo Nghị 

quyết; số cơ sở không đảm bảo 

còn lại cần có đánh giá cụ thể 

hơn về: số cơ sở nằm trong khu 

vực đô thị/khu dân cư không 

được phép chăn nuôi theo 

khoản 1 Điều 12 Luật Chăn 

nuôi và quy định cụ thể hóa của 

tỉnh. Cự ly gần nhất đến khu 

dân cư hoặc những nhà ở gần 

kề; loại ô nhiễm gì là chủ yếu, 

giải pháp và khả năng khắc 

phục sau khi ban hành nghị 

Không tiếp thu và không bổ sung vào dự thảo. 

Lý do: trong Đề án đã nêu rõ hầu hết nhà yến hiện tại 

nằm trong khu dân cư, loại ô nhiễm chủ yếu là tiếng ồn 

từ loa phóng phát âm thanh dẫn dụ. Ngoài ra còn tiềm 

ẩn nguy cơ lây truyền bệnh truyền nhiễm từ chim yến 

sang người. Theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 25 

Nghị định 13/2020/NĐ-CP, nhà yến đã xây dựng trước 

ngày Nghị định có hiệu lực mà nằm trong khu dân cư 

hoặc cách khu dân cư dưới 300m thì không được mở 

loa phóng để hạn chế ô nhiễm. Dự thảo Nghị quyết có 

quy định nhà yến cách khu dân cư tối thiểu 300m là 

căn cứ điểm đ này, đồng thời quy định thêm khoảng 

cách tối thiểu 300 m đến một số công trình công cộng 

vì xét thấy những nơi này thường xuyên tập trung đông 

người, chịu sự ô nhiễm tiếng ồn từ nhà yến. Thực tế 

hầu hết nhà yến hiện nay tại Quảng Nam đều cách khu 

dân cư dưới 300m hoặc nằm ngay trong khu dân cư (kể 
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TT Nội dung góp ý Giải trình 

quyết loại ô nhiễm. cả khu nhà ở liền kề trong đô thị) nên mặc nhiên đã 

chịu sự điều chỉnh của Nghị định 13/2020/NĐ-CP 

trước khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ngoài ra 

trong Đề án đã nêu rõ, việc thực hiện quy định không 

được mở loa phóng theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP và 

theo Nghị quyết có thể sẽ ảnh hưởng đến khoảng 100 

nhà yến đã xây dựng nhưng chưa dẫn dụ được nhiều 

chim yến. Còn đối với nhà yến đã ổn định, việc không 

mở loa phóng ít ảnh hưởng đến việc duy trì đàn yến 

nhờ có loa đặt bên trong nhà yến (được phép mở). 

 2. Nội dung Đề án (Phần II): 
 

 

 - Chuyển mục giải thích từ ngữ 

lên trên 

Không tiếp thu và không chỉnh sửa vào dự thảo. 

Lý do: Bố cục của một Đề án thường theo thứ tự: 

(1)Quan điểm xây dựng Đề án; (2)Mục tiêu Đề án…; 

Riêng phần “Giải thích từ ngữ” có liên quan mật thiết 

với các nội dung quy định cụ thể nên cần đặt ngay phía 

trên các quy định để dễ theo dõi.   
 

 - Bổ sung nội dung hoạt động 

quản lý, vì trong dự thảo chỉ 

nêu quy định vùng nuôi chim 

yến. 

Không tiếp thu và không bổ sung vào dự thảo. 

Lý do: Theo thẩm quyền quy định tại Luật Chăn nuôi, 

HĐND tỉnh chỉ quy định vùng nuôi chim yến. Việc 

quy định nội dung hoạt động quản lý các cơ sở nuôi 

chim yến đã có quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-

CP. Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh sẽ 

ban hành quy định quản lý hoạt động nuôi chim yến 

(bao gồm trích dẫn các quy định quy định thời gian 

phát loa, cường độ âm thanh cũng như quy định về xử 

lý vi phạm hành chính…). 

 

 3. Ngoài ra, cần biên tập lại văn 

phong trong nội dung dự thảo 

của Đề án đảm bảo phù hợp với 

thể thức văn phong văn bản 

hành chính, không nên dùng 

những từ hình tượng, rỗng như: 

quyết liệt, đồng bộ… 

Không tiếp thu và không chỉnh sửa vào dự thảo. 

Lý do: Các từ hình tượng như: quyết liệt, đồng bộ… 

chỉ được sử dụng trong phần giải pháp và tổ chức thực 

hiện của dự thảo Đề án. Đây là những từ thông dụng 

trong các văn bản hành chính hiện nay.   

V Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn  

 Đối với dự thảo Đề án  

 1. Quy định vùng nuôi chim yến Không tiếp thu và không chỉnh sửa vào dự thảo. 
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TT Nội dung góp ý Giải trình 

(mục V, phần II): Đề nghị bổ 

sung thêm nội dung : “Các vùng 

không khuyến khích nuôi như: 

Gần khu công nghiệp, nhà máy, 

bệnh viện, trường học, cơ sở y 

tế, khu hành chính, khu nội thị 

của thành phố, thị xã, thị trấn, 

thị tứ, khu dân cư đông đúc” 

Lý do: Theo quy định của Luật Chăn nuôi, Nghị quyết 

HĐND tỉnh chỉ quy định vùng nuôi chim yến, không 

quy định vùng không khuyến khích nuôi. Đồng thời 

các quy định trong dự thảo đã hàm ý không cho phép 

xây dựng nhà yến gần các khu vực, công trình như ý 

kiến đề xuất của địa phương. 

 2. Tổ chức thực hiện (mục II, 

phần III): Trách nhiệm của 

UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, đề nghị bổ sung thêm nội 

dung “Hướng dẫn và cấp giấy 

phép xây dựng đối với các công 

trình xây dựng nhà nuôi chim 

yến theo thẩm quyền quản lý”. 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa vào dự thảo. 

BAN SOẠN THẢO 

 


