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

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

Qua xem xét Tờ trình số 1956/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị xem xét thông qua và ban hành 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 và tài liệu liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Về Tờ trình và đề án 

Căn cứ điểm h, khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi ngày 01/01/2020, điểm a khoản 
1 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng 
dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nội dung 
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 là đúng thẩm quyền quy định.

Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy đề án được xây dựng trên cơ sở 
đánh giá thực trạng hoạt động chăn nuôi thời gian qua; qua đó, đề xuất các khu vực 
thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi 
và vùng nuôi chim yến là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, qua rà soát các nội dung 
UBND tỉnh đề xuất, đối chiếu các quy định của pháp luật liên quan và tình hình thực 
tiễn tại địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy nội dung UBND tỉnh đề xuất 
lần này vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm:

Trong những năm qua, ngành chăn nuôi có nhiều đóng góp thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. 
Song, chăn nuôi nông hộ trong đô thị, khu dân cư, chăn nuôi nhỏ lẻ, xử lý chất thải 
chăn nuôi chưa đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng và gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, để ngành chăn nuôi phát triển bền 
vững, an toàn, bảo vệ môi trường cần phải thực hiện đúng quy định của Luật Chăn 
nuôi và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ, những nội dung đề xuất của 
UBND tỉnh về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư 
không được phép chăn nuôi, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy:

- Đề án chưa đánh giá đầy đủ thực trạng hoạt động chăn nuôi nông hộ, trang 
trại ở từng khu vực không được phép chăn nuôi. 

- Về đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi ở các phường, khu dân cư, tổ 
dân phố của các thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh chưa thực sự phù hợp với tình hình 
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thực tế, chưa bao quát hết các yếu tố tương đồng về điều kiện kinh tế xã hội, thực 
trạng về mật độ dân cư và chăn nuôi ở các phường của thành phố, thị xã và thị trấn1; 
tốc độ đô thị hóa trên địa bàn của tỉnh. 

- Một số khu vực không được phép chăn nuôi như: Khu trung tâm xã, những địa 
điểm không đảm bảo tách biệt giữa vật nuôi với nơi ở của người còn mang tính chung 
chung, chưa rõ ràng, cụ thể trong dự thảo nghị quyết. Như vậy vô hình chung các khu 
dân cư, các thị trấn trên địa bàn huyện đều được phép chăn nuôi.

- Việc đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi cần phải phù hợp Quy hoạch 
chăn nuôi, theo hướng điều chỉnh quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, chuyển 
dịch ra khỏi nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; hình thành vùng, 
cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng 
ngành chăn nuôi giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, đảm bảo môi trường sinh thái. Đồng thời, phải phù hợp với định hướng và 
quy hoạch phát triển đô thị, Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021 - 
2030, đặc biệt là một số chỉ tiêu thực hiện Chương trình phát triển nhà ở năm 2021 
mà UBND tỉnh trình cho HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này.

Về vùng nuôi chim yến: Ban đề nghị UBND tỉnh quy định cụ thể, sát với địa 
bàn, dễ áp dụng trong thực tế. Trước hết, kiểm tra về cường độ âm thanh, thời gian 
phát loa, trường hợp nhà nuôi yến nằm trong khu dân cư, cách khu dân cư dưới 
300m thì không được sử dụng loa nếu vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở những vấn đề đã nêu, Ban đề nghị cơ quan chuyên môn giải trình làm 
rõ để đại biểu thảo luận, cho ý kiến, đảm bảo chính sách ban hành sát với tình hình 
thực tế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - 
xã hội, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những năm đến.

Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, 
thông tin rộng rãi để Nhân dân được biết, có lộ trình chuyển đổi hình thức chăn nuôi 
phù hợp, đảm bảo quy định pháp luật.

2. Về dự thảo nghị quyết

Về căn cứ ban hành, đề nghị bổ sung quy định Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 
01/3/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Tại “Điều 3. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị 
trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và Điều 4. Quy định vùng nuôi 
chim yến”: Các quy định này được xây dựng trên cơ sở nội dung Đề án. Do vậy, đề 
nghị cơ quan chuyên môn làm rõ các nội dung theo ý kiến thẩm tra đã nêu của Ban ở 
phần 1 để HĐND tỉnh có cơ sở xem xét.

1 Một số phường còn khu vực nông thôn rất nhiều, dân cư thưa thớt, nhưng lại cấm chăn nuôi (Phường Tân 
Thạnh, Phường An Phú, Tp Tam Kỳ), trong khi đó một số Khu phố của các phường tỷ lệ dân cư đông đúc, 
có các mức tương đồng với khu vực tiếp giáp nhưng lại được phép chăn nuôi (Phường Hòa Hương, Phường 
Hòa Thuận, Tp Tam Kỳ)
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Tại “Điều 7. Tổ chức thực hiện”:

- Bổ sung nội dung “Giao UBND tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, thông tin rộng rãi để 
Nhân dân được biết, có lộ trình chuyển đổi hình thức chăn nuôi phù hợp, đảm bảo quy 
định pháp luật; xây dựng lộ trình di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực thuộc nội 
thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi quy định 
tại Nghị quyết này”.

- Bổ sung ngày hiệu lực thi hành của nghị quyết kể từ ngày 05/5/2021 để đảm 
bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18/6/2020.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
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 trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, CVTH.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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