
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1069/UBND-KTN 
Về việc chấn chỉnh việc nuôi 
chim yến trên địa bàn tỉnh. 
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Kính gởi:  
 

 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 
Nuôi chim yến là nghề mang lại hiệu quả kinh tế khá cao; tuy nhiên, việc xây 

dựng nhà nuôi chim yến số lượng lớn, tập trung tại các khu dân cư, đô thị đã gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan đô thị và là nguy cơ gây ra 
dịch bệnh. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 300 nhà yến tập trung nhiều tại các địa bàn 
như: Thành phố Long Xuyên, Thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú và huyện Thoại 
Sơn. Hoạt động xây dựng chủ yếu là tự phát, đa số cơi nới trên tầng lầu nhà ở hoặc 
xây dựng thành nhà nuôi chim yến riêng biệt, không theo thiết kế được phê duyệt. 
Một số nơi còn sử dụng âm thanh dẫn dụ có cường độ lớn làm ảnh hưởng đến đời 
sống sinh hoạt của người dân xung quanh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.  

Để chấn chỉnh tình hình trên, đồng thời thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực xây dựng, môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo mỹ quan 
đô thị, tiếng ồn và phát triển sản xuất mang tính bền vững; Ủy ban nhân dân tỉnh An 
Giang yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện một số nội dung như sau: 

1.  Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 
- Rà soát các hộ, cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn quản lý nằm trong khu vực 

nội thành, nội thị, có báo cáo đề xuất hướng chấn chỉnh, gởi về Ủy ban nhân dân tỉnh 
(qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 19/10/2018.  

- Chỉ đạo các Phòng chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà nước về công 
tác phòng chống dịch bệnh; tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, môi trường, 
quy hoạch đô thị. 

- Kiểm soát, xử lý những trường hợp xây dựng trái phép, chuyển đổi công năng 
sai với thiết kế và mục đích sử dụng đã đăng ký ban đầu, cơi nới nhà ở thành nhà 
nuôi yến không theo thiết kế được phê duyệt hoặc phát âm thanh dẫn dụ cường độ lớn 
gây tiếng ồn không đúng theo quy định.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, 

thị, thành phố khẩn trương xây dựng Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn 
tỉnh An Giang dựa trên các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh, 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2018. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chuyên môn cấp 
huyện, theo dõi quản lý việc nuôi chim yến. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp, báo cáo 
về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường. 
4. Sở Xây dựng:  
- Hướng dẫn các quy định có liên quan đến việc xây dựng nhà nuôi chim yến 

đối với các cơ sở dẫn dụ và nuôi chim yến. 
- Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm 

tra và xử lý vi phạm về xây dựng cơ sở dẫn dụ và nuôi chim yến 
5. Sở Y tế:  
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền và 

hướng dẫn các biện pháp phòng, chống các bệnh lây nhiễm từ động vật sang người. 
- Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan quản lý, thanh tra, 

kiểm tra và tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sơ chế, bảo quản và 
chế biến tổ yến theo quy định. 

6. Các cơ quan Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang. 
Tuyên truyền chủ trương của tỉnh về phát triển bền vững nghề nuôi chim yến, 

các nhà nuôi yến đạt hiệu quả trong tỉnh, các nhà nuôi chim yến vi phạm pháp luật 
gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cộng đồng dân cư. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy 
ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nghiêm chỉnh triển khai, thực hiện đúng theo 
nội dung Công văn này./. 

 

 
Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo AG; Đài PTTH AG, Phân xã AG; 
- Trang web tỉnh An Giang; 
- P.KTN, P.HCTC. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 

Lê Văn Nưng 
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