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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 IX, KỲ HỌP THỨ 19

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 phủ và
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 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn
nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra của
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh 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
Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá
nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang.
Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi
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Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được quy
định theo Phụ lục 1 đính kèm.
Điều 3. Khu vực chăn nuôi và vùng nuôi chim yến
Khu vực chăn nuôi và vùng nuôi chim yến nằm ngoài khu vực không được
phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, bảo đảm 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 khu vực nuôi chim yến, đảm
bảo các điều kiện chăn nuôi theo quy định hiện hành theo Phụ lục 2 đính kèm.
Điều 4. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh 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 di dời các 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.
3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban
Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa …., Kỳ
họp thứ …. thông qua ngày tháng năm 2021 và có hiệu lực từ ngày tháng
năm 2021./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN - TPHCM);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phụ lục 1
Khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư
không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:
/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: Tất cả các khu vực.
- Phường III:
+ Khu vực 1.
+ Khu vực 3: Tuyến đường Trần Hưng Đạo từ giáp ranh khu vực
1 đến giáp ranh khu vực 4.
+ Khu vực 4: Tuyến đường Trần Hưng Đạo từ nhà thông tin khu
vực 4 đến giáp ranh khu vực 4, phường VII.
+ Khu vực 6: Tuyến đường Trần Ngọc Quế từ giáp ranh khu vực
4, phường I đến cầu Vị Thắng.
- Phường IV:
+ Khu vực 1: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp từ giáp ranh khu
vực 2 đến cầu Tràm Cửa.
+ Khu vực 2, 3, 4 và 5.
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Thành phố Vị
Thanh

+ Khu vực 6: Tuyến đường Nguyễn Trãi từ giáp ranh khu vực 5
đến cầu Kênh Tắc.
+ Khu vực 7: Tuyến đường Lê Hồng Phong từ giáp ranh khu vực
4 đến vòng xoay xã Vị Tân; Tuyến đường 19/8 từ vòng xoay xã
Vị Tân đến giáp ấp 5, xã Vi Tân.
- Phường V: Tất cả các khu vực.
- Phường VII:
+ Khu vực 1: Tuyến đường Trần Hưng Đạo từ đường rẽ Mạc
Đỉnh Chi đến giáp ranh khu vực 2.
+ Khu vực 2: Tuyến đường Trần Hưng Đạo từ cầu Chủ Chẹt đến
giáp ranh Khu vực 1.
+ Khu vực 3: Tuyến đường Trần Hưng Đạo từ đường Đồng Khởi
đến cầu Chủ Chẹt và Khu Cụm Công nghiêp, Tiểu thủ Công
nghiệp thành phố Vị Thanh.
+ Khu vực 4: Tuyến đường Trần Hưng Đạo từ giáp ranh khu vực
4, phường III đến đường Đồng Khởi.
+ Toàn khu vực 5.
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STT

Huyện, thị xã,
thành phố

Khu vực không được phép chăn nuôi
- Khu dân cư: Khu dân cư 586 thuộc khu vực 4, phường VII;
khu dân cư Liên Minh, khu dân cư Kho bạc thuộc ấp 6, xã Vị
Tân; khu dân cư thương mại chợ Hỏa Lựu thuộc ấp Thạnh Đông,
xã Hỏa Lựu; khu dân cư Tân Tiến thuộc ấp Mỹ Hiệp 1, khu dân
cư Chợ Tư Sáng thuộc ấp Tư Sáng xã Tân Tiến.
- Khu dân cư: Tuyến đường 19/8 từ cầu Kênh tắc đến cầu Sông
Lá thuộc ấp 4, Tuyến đường 19/8 từ cầu 59 đến cầu Kênh Tắc
thuộc ấp 5, Tuyến đường 19/8 từ vòng xoay Vị Tân đến cầu 59,
Tuyến đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Vị Tân đến cầu
Tràm Cửa thuộc ấp 6, xã Vị Tân; Tuyến đường Đồng Khởi từ
cầu Thạnh Phú đến cầu Vườn Cò, Tuyến kênh Cái Su từ nhà ông
Lâm Hồng Chiến đến cầu Vườn Cò thuộc ấp Thạnh Phú, Tuyến
đường Giải Phóng từ cầu Vườn Cò đến Nhà Văn hóa – khu thể
thao ấp Thạnh Đông, Tuyến kênh Cái Su từ cầu Vườn cò đến nhà
ông Phạm Văn Đâu thuộc ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu.
- Khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trên
địa bàn thành phố Vị Thanh.
- Phường Ngã Bảy: Toàn khu vực 1, 2, 3
- Phường Lái Hiếu:
+ Khu vực 1: Từ Doi Đình đến đường Nguyễn Trãi.
+ Khu vực 2: Từ Cầu Đen đến đường Nguyễn Trãi (đường 30/4,
Nguyễn Trung Trực).
- Phường Hiệp Thành:
+ Khu vực 1: Toàn khu vực.
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Thành phố Ngã
Bảy

+ Khu vực 5: Từ Doi Chành đến Nhà máy đường Phụng Hiệp,
đường 1/5 đến đường 3/2 (Cụm Công nghiệp - TTCN).
- Phường Hiệp Lợi: Chợ Hiệp Lợi, khu tái định cư phường Hiệp
Lợi thuộc khu vực Xẻo Vông C.
- Khu dân cư: Khu tái định cư phường Hiệp Thành thuộc khu
vực 4, phường Hiệp Thành; Tuyến đường 3/2 đến cầu Ba Ngàn
(đường 927C) thuộc ấp Mái Dầm, xã Đại Thành; khu dân cư chợ
Tân Thành thuộc ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành.
- Khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trên
địa bàn thành phố Ngã Bảy.
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Thị xã Long Mỹ

- Phường Thuận An:
+ Khu vực 3: Đường Cách mạng tháng 8, đường Chiêm Thành

STT

Huyện, thị xã,
thành phố

Khu vực không được phép chăn nuôi
Tấn.
+ Khu vực 4: Đường Cách mạng tháng 8, Quốc Lộ 61B từ cầu
Trà Ban 2 đến vòng xoay.
+ Khu vực 5: Đường Cách mạng tháng 8, đường tỉnh 930, đường
Nguyễn Trung Trực, đường 30/4.
+ Khu vực 6: Đường 30/4, đường Cách mạng tháng 8; đường
chánh từ cầu Long Mỹ đến vòng xoay.
- Phường Bình Thạnh: Khu vực Bình Thạnh B: Quốc Lộ 61B
từ Cống 5 Tình đến cầu Long Mỹ; đường Trần Hưng Đạo; đường
Phạm Văn Nhờ A, B; đường Nguyễn Huệ.
- Phường Vĩnh Tường: Khu vực Bình Tân: Từ cầu Nóc Mít đến
cầu Giồng Sao.
- Khu dân cư chợ thị xã Long Mỹ và toàn bộ khu vực 2 và khu
vực 5, phường Thuận An; khu dân cư Bình Thạnh B thuộc khu
vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh; khu dân cư chợ Vĩnh
Tường, khu dân cư chợ Bình Hiếu từ cầu Kinh cây Gừa đến knh
Bốn Thước thuộc khu vực Bình Tân và khu vực Bình Hiếu,
phường Vĩnh Tường; khu dân cư chợ Trà Lồng từ cầu 8 Cựa đến
sông quản lộ Phụng Hiệp chạy dài đến giáp ranh xã Phương Phú,
huyện Phụng Hiệp thuộc khu vực 1và khu vực 2, phường Trà
Lồng; khu dân cư chợ Long Hòa 1, khu dân cư chợ Tân Bình 1
thuộc ấp Long Hòa 1 và Tân Bình 1, xã Long Phú; khu dân cư
chợ Cái Nai từ cầu Cái Nai Lộ Tổng đến kênh 6 Hạnh thuộc ấp 8,
xã Long Trị.
- Khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trên
địa bàn thị xã Long Mỹ.
- Thị trấn Nàng Mau:
+ Ấp 2: Chọn Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi
chức năng cho người tâm thần, làm trung tâm khu vực không
được phép chăn nuôi có bán kính 200 mét
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Huyện Vị Thủy

+ Ấp 1, 2, 5: Toàn bộ khu vực hai bên tuyến đường 30/4 (từ
Trung tâm văn hóa huyện đến Cống Hai Lai), toàn bộ khu vực
hai bên tuyến đường 3/2 (từ Cống Hai Lai đến ngã ba đường
tránh giáp ấp 9, xã Vi Thắng).
- Khu dân cư thương mại khu 1, 2, 3 ấp 1, AB, ấp 3, CD ấp 4,
Thị trấn Nàng Mau; khu tái định cư thuộc ấp 12, xã Vị Trung;
chợ Vĩnh Thuận Tây, thuộc ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây; chợ Vị
Thủy thuộc ấp 6, xã Vị Thủy; chợ Vị Thắng thuộc ấp 9, xã Vị
Thắng; chợ Vĩnh Tường thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường; chợ

4

STT

Huyện, thị xã,
thành phố

Khu vực không được phép chăn nuôi
Vị Thanh thuộc ấp 3, xã Vị Thanh; chợ Vị Đông thuộc ấp 3A, xã
Vị Đông; chợ Vĩnh Trung thuộc ấp 3, xã Vĩnh Trung, chợ Vị
Trung thuộc ấp 12, xã Vị Trung.
- Khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trên
địa bàn huyện Vị Thủy.
- Thị trấn Kinh Cùng:
+ Ấp 6: Tuyến từ cầu Ba Điệp đến voi kênh Bình Hòa.
+ Ấp Hòa Phụng A: Từ Trường tiểu học thị trấn Kinh Cùng đến
Nhà máy xử lý rác thải.
+ Ấp Hòa Bình: Từ Trạm y tế thị trấn Kinh Cùng đến Kênh Năm
Mừng.
+ Ấp Hòa Long B: Từ chợ Kinh Cùng đến kênh Tám Xì (Nguyễn
Văn Tám).
- Thị trấn Búng Tàu:
+ Ấp Mỹ Quới: Từ cống Tư Bùi đến cầu Kênh Tây.
+ Ấp Mỹ Lợi: Từ khu hành chính huyện Phụng Hiệp đến cầu
kênh T82.
+ Ấp Mỹ Hòa: Từ cống Hai Hùng đến Kênh Tám Lễ.
- Thị trấn Cây Dương:

5

Huyện Phụng
Hiệp

+ Toàn ấp Tân Phú.
+ Ấp Tân Thành: Từ Ủy ban nhân dân thị trấn đến cầu Ranh Án.
+ Ấp Hòa Hưng: Từ Ủy ban nhân dân thị trấn đến cầu Thủy Lợi,
Cầu Hai Huỳnh, cầu Bùi Kiệm; Từ chùa Phước Long đến giáp xã
Tân Phước Hưng.
+ Ấp Tân Hưng: Từ cầu Thủy Lợi đến cổng chào thị trấn Búng
Tàu và tuyến lộ nhỏ đến kênh 1000.
- Khu dân cư Chợ Kinh Cùng thuộc ấp Hòa Phụng B, khu dân cư
thương mại Hồng Phát thuộc ấp Hòa Long B, thị trấn Kinh Cùng;
khu dân cư Vượt lũ Cây Dương thuộc ấp Mỹ Lợi, khu tái định cư
Cây Dương thuộc ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương; khu dân cư
chợ Búng Tàu thuộc ấp Tân Thành, thị trấn Búng Tàu; khu dân
cư chợ Phương Phú thuộc ấp Phương Bình, xã Phương Phú; khu
dân cư chợ Phương Bình thuộc ấp Phương Lạc, khu tái định cư
khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thuộc ấp Phương
Hòa, xã Phương Bình; khu dân cư thương mại chợ Cầu Trắng
thuộc ấp Thạnh Lợi A1, khu tái định cư xã Tân Long thuộc ấp
Thạnh Lợi A2, xã Tân Long; khu tái định cư thương mại Long

STT

Huyện, thị xã,
thành phố

Khu vực không được phép chăn nuôi
Thạnh và Khu dân cư thương mại đa chức năng Minh Trí thuộc
ấp Long Hòa A1, khu tái định cư ấp Trường Khánh 1, xã Long
Thạnh; khu dân cư thương mại Hòa Mỹ thuộc ấp Mỹ Phú, xã
Hòa Mỹ; khu dân cư chợ Cầu Móng thuộc ấp Hòa Phụng C, khu
dân cư chợ Xáng Bộ thuộc ấp 1, xã Hòa An; khu dân cư chợ Cầu
Xáng và khu dân cư vượt lũ xã Tân Bình thuộc ấp Tân Long A,
khu dân cư chợ Cầu Đình thuộc ấp Tân Phú, khu dân cư ấp Tân
Hiệp, xã Tân Bình; khu dân cư thương mại Rạch Gòi thuộc ấp
Phú Khởi, khu dân cư chợ Thạnh Hòa thuộc ấp Nhất, xã Thạnh
Hòa.
- Khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trên
địa bàn huyện Phụng Hiệp.
- Thị trấn Mái Dầm: Toàn ấp Phú Xuân; khu qui hoạch 3200
thuộc ấp Phú Xuân A; toàn ấp Phú Thạnh; khu vực Bào Bún trở
ra Quốc lộ thuộc ấp Phú Đông; Rạch Ngọn Ngang đến giáp ấp
Phú Bình; toàn ấp Phú Bình.
- Thị trấn Ngã Sáu: Khu dân cư chợ Nông sản Ngã Sáu; khu
dân cư chợ Ngã Sáu.
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Huyện Châu
Thành

- Khu dân cư chợ Phú Hữu thuộc ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu; khu
dân cư vượt lũ thuộc ấp Đông Lợi, xã Đông Phước; khu dân cư
vượt lũ thuộc ấp Phú Tân A, xã Phú Tân; khu dân cư Đông Phú
thuộc ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú; khu dân cư chợ Đông Phú
thuộc ấp Phú Hưng; khu dân cư Nông Thôn mới thuộc ấp Thạnh
Thới, khu dân cư Nông Thôn thuộc ấp Thạnh Long, xã Đông
Thạnh.
- Khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trên
địa bàn huyện Châu Thành.
- Thị trấn Cái Tắc: Toàn ấp Tân Phú, Tân Phú A.
- Thị trấn Bảy Ngàn: Từ kênh 6.500 đến kênh 7.000 thuộc ấp
Thị Tứ.
- Thị trấn Rạch Gòi: Toàn ấp Thị Tứ.
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Huyện Châu
Thành A

- Thị trấn Một Ngàn: Toàn ấp Thị Tứ, Nhơn Thuận 1A và ấp
1A
- Khu dân cư Tây Đô, Thiên Lộc thuộc ấp Phú Thạnh, khu dân
cư Tân Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh; khu dân cư vượt lũ Nhơn
Nghĩa A thuộc ấp Nhơn Thuận 1B, xã Nhơn Nghĩa A; khu dân
cư vượt lũ Trường Long A thuộc ấp Trường Hòa, xã Trường
Long A; khu dân cư vượt lũ, tái định cư, chợ Trường Long Tây

6

STT

Huyện, thị xã,
thành phố

Khu vực không được phép chăn nuôi
thuộc ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây; khu dân cư vượt
lũ Tân Hòa thuộc ấp 4A, chợ Ba Ngàn rưỡi thuộc ấp 3A, xã Tân
Hòa.
- Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh thuộc ấp Phú Lợi và ấp Phú
Thạnh, chợ Rạch Vong thuộc ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh.
- Khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trên
địa bàn huyện Châu Thành A.
- Thị trấn Vĩnh Viễn: Tuyến đường 930 từ cầu Cái Nhào đến
Huyện Đội thuộc ấp 1 và ấp 3.
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Huyện Long Mỹ

- Khu dân cư: Khu dân cư tập trung chợ thị trấn Vĩnh Viễn
thuộc ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn; khu dân cư tập trung chợ xã
Thuận Hưng thuộc ấp 6, 8, xã Thuận Hưng; khu dân cư tập trung
chợ xã Xà Phiên thuộc ấp 4, xã Xà Phiên; khu dân cư tập trung
chợ xã Lương Tâm thuộc ấp 3, xã Lương Tâm; khu dân cư tập
trung chợ xã Lương Nghĩa thuộc ấp 7, xã Lương Nghĩa; khu dân
cư tập trung chợ Trực Thăng thuộc ấp 6 và chợ Thanh Thủy
thuộc ấp 9 xã Vĩnh Viễn A; khu dân cư tập trung chợ xã Vĩnh
Thuận Đông thuộc ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông.
- Khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu công trình công
cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trên
địa bàn huyện Long Mỹ.

Phụ lục 2
Quy định có liên quan đến cơ sở nuôi chim yến và cơ sở chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:
/NQ-HĐND ngày
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

/ /2020

STT

Căn cứ pháp lý

1

Trích nội dung 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

-

Điểm a, khoản 1. Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

-

Điểm d, khoản 2. Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm
thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); 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 điểm đ khoản này.
Điểm đ, khoản 2. Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này
có hiệu lực thi hành 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 m thì
không được sử dụng loa phóng phát âm thanh.

2

Trích nội dung Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng
11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một
số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; Quyết định số
06/QĐ-BNN-CN ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về việc đính chính Thông tư sô 23/2019/TT-BNNPTNT
ngày 30/11/2019.

-

Khoản 2. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu tập trung
xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 100 mét; trường
học, bệnh viện, chợ tối thiểu là 150 mét.

-

Khoản 3. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu tập trung
xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 200 mét; trường
học, bệnh viện, chợ nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối
thiểu là 300 mét.

-

Khoản 4. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử
lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 mét; trường
học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối
thiểu là 500 mét.

-

Khoản 5. Khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau
tối thiểu là 50 mét.
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UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔN THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2770/SNNPTNT-VP

Hậu Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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
22/01/2021 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 Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang đăng tải dự thảo Nghị quyết nêu trên lên Cổng thông tin điện
tử Ủy ban nhân dân tỉnh, 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, Thú y - Thủy sản;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Ngọc Giao

