UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔN THÔN
Số:2208/SNNPTNT-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2020

V/v đăng tải dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh lên Cổng Thông tin điện
tử của UBND tỉnh Hậu Giang

Kính gửi:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của
Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết
số 05/NQ-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết.
Để Nghị quyết của HĐND tỉnh Hậu Giang ban hành có tính thống nhất,
đồng bộ, khả thi trong thực tế. Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo “Nghị quyết
Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang”. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo Nghị quyết
nêu trên lên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh. Để các cơ quan, đơn vị góp ý, gửi
về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước ngày
30/10/2020 bằng văn bản và file điện tử theo địa chỉ: Số 02, đường Võ Văn Kiệt,
khu vực 4, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh HG; email: hlamnguyen80@gmail.com.
Chi tiết liên hệ: Đ/c Nguyễn Hoàng Lẫm, số điện thoại: 0919.145.508.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang đăng
tải dự thảo Nghị quyết nêu trên, để các cơ quan, đơn vị góp ý./.
(Đính kèm: Dự thảo Nghị quyết nêu trên)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở (báo cáo);
- Ban Kinh tế NS –HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp (phối hợp);
- CC Chăn nuôi và TY (thực hiện);
- Văn phòng Sở - đăng tải Web sở.
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Chí Hùng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:

/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2020

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA ……… , KỲ HỌP THỨ …..
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của
Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc,
gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi
động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường); quy
định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
2. Đối tượng áp dụng
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Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân
có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi
Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được
quy định theo Phụ lục đính kèm.
Điều 3. Vùng nuôi chim yến
Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn
nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này; ưu tiên phát triển vùng nông thôn,
mật độ dân cư thấp, phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều
kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống
của cư dân tại vùng nuôi chim yến.
Điều 4. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt
động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không
được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này thì trong thời hạn 05
năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành phải ngừng hoạt động
hoặc di dời đến địa điểm phù hợp.
2. Đối với các tổ chức, cá nhân có nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị
quyết này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại Điều 3 Nghị
quyết này thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới, không được sử
dụng loa phóng phát âm thanh đồng thời phải đáp ứng các quy định tại khoản
2 Điều 25, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện Nghị quyết
này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và sớm
trình Hội đồng nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra
khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.
2. Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2020.
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2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa….,
kỳ họp thứ ….thông qua ngày
tháng năm 2020 và có hiệu lực từ ngày
tháng năm 2020./.
Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh,
UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện,
thị xã, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Báo Hậu Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Hậu Giang;
- Lưu: VT,…..

CHỦ TỊCH

Phụ lục
Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Đính kèm: Nghị quyết số:
/2020/NQ-HĐND ngày / /2020
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Huyện, thị xã,
thành phố

Khu vực không được phép chăn nuôi
- Phường I.
- Phường III: Khu vực 1.
- Phường IV: Khu vực 2, khu 3, khu vực 4, khu vực 5, khu vực 6.
- Phường V: Khu vực 3.
- Phường VII: Khu vực 1.

1.

Vị Thanh

- Xã Hoả Lựu: Ấp Thạnh Phú.
- Xã Vị Tân: Ấp 6.
- Trong khoảng cách 300 mét tính từ ranh giới (tường rào) của
các cơ quan Hành chính, Khối đảng, Đoàn thể, khu công nghiệp,
khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, trường học, bệnh viện,
chợ, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.
- Thị trấn Nàng Mau: Ấp 1.

2.

Vị Thủy

-Trong khoảng cách 300 mét tính từ ranh giới (tường rào) của
các cơ quan Hành chính, Khối đảng, Đoàn thể, khu công nghiệp,
khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, trường học, bệnh viện,
chợ, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.
- Thị trấn Kinh Cùng: Ấp Hòa Phụng B.
- Thị trấn Bún Tàu: Ấp Tân Phú.
- Thị trấn Cây Dương: Ấp Mỹ Qưới.

3.

Phụng Hiệp

- Trong khoảng cách 300 mét tính từ ranh giới (tường rào) của
các cơ quan Hành chính, Khối đảng, Đoàn thể, khu công nghiệp,
khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, trường học, bệnh viện,
chợ, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.
- Thị trấn Mái Dầm: Ấp Phú Xuân, ấp Phú Thạnh, ấp Phú Bình.
- Thị trấn Ngã Sáu: Ấp Thị Trấn.

4.

Châu Thành

- Xã Đông Phú: Ấp Phú Nhơn, ấp Phú Hưng.
- Trong khoảng cách 300 mét tính từ ranh giới (tường rào) của
các cơ quan Hành chính, Khối đảng, Đoàn thể, khu công nghiệp,
khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, trường học, bệnh viện,
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Huyện, thị xã,
thành phố

Khu vực không được phép chăn nuôi
chợ, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.
- Thị trấn Cái Tắc: Ấp Tân Phú, ấp Tân Phú A.
- Thị trấn Bảy Ngàn: Ấp Thị tứ.
- Thị Trấn Rạch Gòi: Ấp Thị tứ.
- Thị Trấn Một Ngàn: Ấp Thị Tứ, ấp Nhơn Thuận 1A, ấp 1A, ấp
Tân Lợi.

5.

Châu Thành A

- Xã Nhơn Nghĩa A: Ấp Nhơn Thuận 1B.
- Trong khoảng cách 300 mét tính từ ranh giới (tường rào) của
các cơ quan Hành chính, Khối đảng, Đoàn thể, khu công nghiệp,
khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, trường học, bệnh viện,
chợ, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.
- Phường Ngã Bảy: Khu vực 1, khu vực 2, khư vực 3.
- Phường Lái Hiếu: Khu vực 1, khu vực 2.

6.

Thành phố Ngã
Bảy

- Phường Hiệp Thành: Khu vực 1.
- Trong khoảng cách 300 mét tính từ ranh giới (tường rào) của
các cơ quan Hành chính, Khối đảng, Đoàn thể, khu công nghiệp,
khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, trường học, bệnh viện,
chợ, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.
- Thị trấn Vĩnh Viễn: Ấp 1.

7.

Long Mỹ

- Trong khoảng cách 300 mét tính từ ranh giới (tường rào) của
các cơ quan Hành chính, Khối đảng, Đoàn thể, khu công nghiệp,
khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, trường học, bệnh viện,
chợ, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.
- Phường Thuận An: Khu vực 2.
- Phường Bình Thạnh: Khu vực Bình Thạnh B.
- Phường Vĩnh Tường: Khu vực Bình Hiếu.

8.

Thị xã Long Mỹ

- Phường Trà Lồng: Khu vực 1.
- Trong khoảng cách 300 mét tính từ ranh giới (tường rào) của
các cơ quan Hành chính, Khối đảng, Đoàn thể, khu công nghiệp,
khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, trường học, bệnh viện,
chợ, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Lưu ý: Các địa phương cho ý kiến khu vực không được phép chăn nuôi toàn khu vực
(ấp), cần tham khảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh (QĐ số 30/2020/QĐUBND ngày 23/9/2020) để có cơ sở điều chỉnh hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo
đảm vùng không được phép chăn nuôi cho phù hợp, không nên cấm tràn lan dẫn đến không thể
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (mục tô đỏ).
Quan điểm cách diễn giải nên có tính bao quát không quá chi tiết, làm cho văn bản quá dài và
dễ bị điều chỉnh không đảm bảo được tính ổn định của văn bản qui phạm pháp luật (Nghị
quyết HĐND).

