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năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
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 sửa đổi, bổ sung một điều của Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
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;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
2. Đối tượng áp dụng
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Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, 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. Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1. Mật độ chăn nuôi của tỉnh Hậu Giang không vượt quá 1,0 đơn vị vật
nuôi/01 héc ta (ĐVN/ha) đất nông nghiệp.
2. Mật độ chăn nuôi trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, như sau:
a) Thành phố Vị Thanh: Không vượt quá 0,35 ĐVN/ha đất nông nghiệp.
b) Thành phố Ngã Bảy: Không vượt quá 0,8 ĐVN/ha đất nông nghiệp.
c) Thị xã Long Mỹ: Không vượt quá 0,55 ĐVN/ha đất nông nghiệp.
d) Huyện Vị Thủy: Không vượt quá 1,5 ĐVN/ha đất nông nghiệp.
đ) Huyện Long Mỹ: Không vượt quá 2,0 ĐVN/ha đất nông nghiệp.
e) Huyện Phụng Hiệp: Không vượt quá 2,0 ĐVN/ha đất nông nghiệp.
g) Huyện Châu Thành A: Không vượt quá 0,6 ĐVN/ha đất nông nghiệp.
h) Huyện Châu Thành: Không vượt quá 0,2 ĐVN/ha đất nông nghiệp.
Điều 3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành.
b) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi,
bổ sung mật độ chăn nuôi khi cần thiết.
c) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực
hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các
chính sách về đất đai cho các tổ chức, cá nhân thuê đất phát triển chăn nuôi phù
hợp với Quyết định này.
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b) Định kỳ phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ
chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ môi
trường của các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm theo quy định.
3. Cục Thống kê tỉnh:
a) Cung cấp số liệu tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh và phối hợp
với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tính mật độ chăn nuôi.
b) Chỉ đạo Chi cục Thống kê phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện rà
soát, thống kê tổng đàn vật nuôi định kỳ 2 lần/năm.
4. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành tỉnh:
a) Ngoài những nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Quyết định này, theo chức
năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp hoặc giải
quyết cụ thể từng sự việc liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý.
b) Các sở, ban, ngành khác chưa giao nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định này
có trách nhiệm phối hợp, tham gia thực hiện công tác có liên quan đến hoạt động
chăn nuôi đối với nội dung có liên quan thuộc chức năng quản lý Nhà nước của
cơ quan, đơn vị mình.
Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
1. Căn cứ mật độ chăn nuôi của địa phương rà soát quy mô chăn nuôi, phát
triển đầu tư không vượt quá mật độ chăn nuôi đã được quy định.
2. Tổ chức tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi
tại địa phương thực hiện tốt Luật Chăn nuôi và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP
ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
3. Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn công tác triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
1. Tổ chức tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi
tại địa phương thực hiện tốt Quyết định này.
2. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi
theo quy định.
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3. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm về hoạt động chăn nuôi tại địa phương.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày tháng năm 2021 và thay
thế Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang.
Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP.HĐND và các Ban HĐND tỉnh ;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 7;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1098/SNNPTNT-CCCNTY-TS
V/v đăng tải dự thảo Quyết định của
UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử
của UBND tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang, ngày 29 tháng6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Thực hiện Công văn số 839/UBND-NCTH ngày 21 tháng 6 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương ban hành văn bản quy phạm
pháp luật về “Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.
Để Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành đảm bảo tính
thống nhất, đồng bộ, khả thi trong thực tế. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã xây dựng dự thảo “Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang”. Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải dự thảo
Quyết định nêu trên lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan, đơn vị góp
ý, văn bản góp ý và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua
Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản) trước ngày 30/7/2021. Địa chỉ: Số 27,
đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, bằng file
điện tử theo địa chỉ email: thuyhaugiang2015@gmail.com.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang đăng tải dự thảo Quyết định nêu trên./.
(Đính kèm: dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở (báo cáo);
- Sở Tư pháp (phối hợp);
- Phòng Kế hoạch – Nghệp vụ;
- Chi cục CNTYTS (thực hiện);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Ngọc Giao
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