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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến 

 trên địa bàn tỉnh An Giang 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 30/3/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức kỳ họp lần thứ II Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm 

kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Luật Chăn nuôi năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 

và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2020. 

Tại điểm h, khoản 1, Điều 80 Luật Chăn nuôi giao nhiệm vụ cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định vùng nuôi chim yến. 

Thực tế trên địa bàn tỉnh, hoạt động nuôi chim yến đang phát triển chủ yếu là do 

người dân tự phát xây dựng (theo cách cơi nới trên tầng lầu nhà ở hoặc tự 

chuyển công năng từ nhà ở thành nhà nuôi chim yến), đa số tại các khu đô thị, 

khu dân cư, gần trường học,... làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng, cảnh 

quan đô thị gây bức xúc và cử tri một số địa phương trong tỉnh phản ánh. Xuất 

phát từ tình hình trên, cần phải có quy định quản lý nuôi chim yến để quản lý 

tổng thể về đất đai, môi trường, cấp giấy phép xây dựng, tiếp nhận khai báo,… 

mà hiện nay Trung ương chưa quy định cụ thể các nội dung này. 

Mặt khác, tại khoản 4, Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật quy định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định “4. 

Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương” và khoản 4, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “4. Quy định thủ tục hành 

chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng kiểm toán nhà 

nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn 

bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh 

tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường 

hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này”. 



Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy 

định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (bao gồm quy định vùng 

nuôi chim yến và quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh) là cần thiết 

và đúng thẩm quyền. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA VIỆC XÂY DỰNG 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần phát triển bền 

vững ngành hàng yến sào địa phương đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và 

xuất khẩu; tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp 

đầu tư sản xuất, đồng thời đảm bảo tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản 

quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật. 

2. Quan điểm: 

Đáp ứng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo áp dụng 

các văn bản có liên quan, đồng thời vận dụng phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh; 

tạo cơ sở pháp lý cho phát triển ngành hàng yến sào trong giai đoạn tới, góp phần 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 

Chuẩn bị nội dung thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo 

Tờ trình và Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn gửi đến các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện góp ý (05 

lần tại Công văn số 564/SNNPTNT-CCCNTY ngày 06/4/2020; Công văn số 

689/SNNPTNT-CCCNTY ngày 22/4/2020; Công văn số 885/SNNPTNT-

CCCNTY ngày 20/5/2020; Công văn số 897/SNNPTNT-CCCNTY ngày 

21/5/2020; Công văn số 932/SNNPTNT-CCCNTY ngày 26/5/2020) 

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết đã được Sở Tư pháp góp ý tại Công văn 

số 639/STP-XDKT&TDTHPL ngày 21/5/2020 và qua 02 lần thẩm định tại Báo 

cáo số 145/BC-STP ngày 29/5/2020, Báo cáo số 225 /BC-STP ngày 10/8/2020. 

Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn 

chỉnh dự thảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 234/TTr-SNNPTNT 

ngày 31/8/2020 về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với việc xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định vùng 

nuôi chim yến, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu ban hành 

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, đồng thời tiếp tục tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định quy định 



quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang theo chỉ đạo tại cuộc họp ngày 

20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Theo góp ý của Sở Tư pháp tại Công văn số 582/STP-XDKT&TDTHPL 

ngày 12/5/2020 đề nghị thực hiện theo quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết 

và thực hiện quy trình đánh giá tác động chính sách và Công văn số 

2398/VPUBND-KTN ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây 

dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu ý kiến và xây dựng nội dung dự 

thảo Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động chính sách và Nghị quyết và gửi đến 

các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

góp ý dự thảo Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi họp ngày 02/11/2020 

và Công văn số 672/VPUBND-KTN ngày 18/02/2021 về việc ghép nội dung 

thực hiện trong Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện ghép nội dung hai dự thảo 

Nghị quyết, gồm: (1) dự thảo Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến và (2) dự 

thảo Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang 

thành dự thảo Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An 

Giang. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi góp ý dự thảo Tờ trình và 

Nghị quyết đến các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Công văn số 

2239/SNNPTNT-CCCNTY ngày 02/12/2020 và Công văn số 774/SNNPTNT-

CCCNTY ngày 26/4/2021 về việc đóng góp cho dự thảo Nghị quyết quy định 

quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Dự thảo được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 82/BC-STP ngày 

13/4/2021 và Báo cáo số 152/BC-STP ngày 14/6/2021. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã được hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm định và trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Tờ trình số 138/TTr-SNNPTNT ngày 16/6/2021 về dự thảo Nghị 

quyết ban hành quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 01 

tháng 7 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu và hoàn 

chỉnh, đồng thời gửi thẩm định tiếp đến Sở Tư pháp. Dự thảo đã được thẩm định 

theo Báo cáo số 185/BC-STP ngày 02/7/2021 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm 

định dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn 

tỉnh An Giang lần 3. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục: 

Dự thảo Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An 

Giang, gồm có 04 Chương, 15 Điều, cụ thể: 

- Chương I. Quy định chung 

+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

+ Điều 2. Giải thích từ ngữ 



Tại khoản 3 Điều 2, thuật ngữ về khu dân cư trong chăn nuôi chưa được 

trung ương quy định cụ thể. Các thuật ngữ như: Cụm dân cư, tuyến dân cư, khu 

dân cư tự phát, khu dân cư do nhà nước quy hoạch (Khu dân cư Sao Mai, Xẻo 

Trôm,..) được thiết kế hạ tầng kỹ thuật theo quy định đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, 

học tập,… của cộng đồng dân cư. Theo góp ý của Ủy ban nhân dân thành phố 

Long Xuyên và đề nghị của Sở Xây dựng, cơ quan soạn thảo đề xuất: 

“3. Khu dân cư theo Nghị quyết này là khu vực được cấp có thẩm quyền 

cấp phép xây dựng (hoặc miễn giấy phép xây dựng) hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 

cho các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.”. 

- Chương II. Quy định vùng nuôi chim yến 

+ Điều 3. Quy định vùng nuôi chim yến 

+ Điều 4. Quy định vùng không được phép nuôi chim yến 

Hoạt động nuôi chim yến chủ yếu là do người dân tự phát xây dựng theo 

cách cơi nới trên tầng lầu nhà ở hoặc tự chuyển công năng từ nhà ở thành nhà 

nuôi chim yến; đa số tại các khu đô thị, khu dân cư, gần trường học, .. làm ảnh 

hưởng đến sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan đô thị gây phản cảm, bức xúc, cử tri. 

Do vậy, việc quy định vùng không được phép nuôi chim yến theo quy định như: 

Khu vực thuộc nội thành, nội thị; Khu dân cư do nhà nước quy hoạch; khu công 

nghiệp, khu di tích lịch sử, nơi danh lam thắng cảnh, nơi tôn nghiệm tính 

ngưỡng, trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan) là cần thiết do chịu tác động với 

đối tượng chim yến. 

- Chương III. Quy định quản lý nuôi chim yến 

Hiện nay tình hình hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh đang phát 

triển mạnh, cần phải có quy định quản lý nuôi chim yến để quản lý tổng thể về 

đất đai, môi trường, cấp giấy phép xây dựng, tiếp nhận khai báo,… mà hiện nay 

trung ương chưa quy định cụ thể các nội dung này. Do vậy, Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành các quy định nêu trên làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân và cơ 

quan quản lý tham gia thực hiện. Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành tiến hành triển 

khai cũng như hướng dẫn bổ sung các nội dung có liên quan cho đối tượng chim 

yến. Qua đó công tác quản lý không phát sinh thêm thủ tục mà phát sinh thêm 

nhiệm vụ được giao cũng như trình tự để triển khai thực hiện. 

+ Điều 5. Quy trình xây dựng nhà nuôi chim yến 

+ Điều 6. Quy định về thủ tục đầu tư 

+ Điều 7. Quy định về đất xây dựng 

+ Điều 8. Quy định về lĩnh vực môi trường 

+ Điều 9. Quy định cấp phép xây dựng 

+ Điều 10. Quy định về hoạt động nuôi chim yến 

+ Điều 11. Quy định đối với hoạt động khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến 



- Chương IV. Điều khoản thi hành 

+ Điều 12. Quy định chuyển tiếp 

+ Điều 13. Trách nhiệm của chủ cơ sở 

+ Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, ngành 

+ Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang, đồng thời xây 

dựng khung pháp lý để phục vụ cho việc quản lý đối tượng chim yến trên lĩnh 

vực đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng và thủ tục đầu tư. Quy định trình tự, 

các bước để tiến hành xây dựng nhà nuôi chim yến. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến 

trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định. 

(Xin gửi kèm: (1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An 

Giang quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh; (2) Bảng tổng hợp giải 

trình, tiếp thu ý kiến góp ý; (3) Báo cáo số 185/BC-STP ngày 02/7/2021 của Sở 

Tư pháp)./. 
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