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V/v triển khai Quyết định 3224/QĐUBND ngày 05/11/2021 của UBND
tỉnh về thực hiện Nghị quyết số
31/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021
của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi
chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi:

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố;
- Các phòng: Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý
đô thị, Tư pháp;
- Công an thành phố Tam Kỳ;
- Trung tâm: Kỹ thuật Nông nghiệp, Văn hoá-Thể thaoTruyền thông thành phố;
- UBND các xã, phường.

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn
nuôi;
Căn cứ Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND
tỉnh Quảng Nam quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND
tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND
ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam.
Để chủ động triển khai thực hiện, kiểm soát và có biện pháp phù hợp giải
quyết những vấn đề được nêu tại Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày
05/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam (gọi tắt QĐ 3224). UBND thành phố
Tam Kỳ yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường
thực hiện nghiêm túc một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Phòng Kinh tế:
- Phối hợp với các phòng, Ban, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn
tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nuôi
chim yến và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện
các hoạt động nuôi chim yến theo đúng Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh Quảng Nam ngày 29/9/2021 về quy định vùng nuôi chim yến và các
văn bản quy định của pháp luật có liên quan. Công việc này phải hoàn thành
trước ngày 10/12/2021.

(Các buổi tập huấn, tuyên truyền phải đảm bảo an toàn theo quy định trong
công tác phòng chống dịch Covid hiện nay)

- Định kỳ thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi chim
yến trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khiếu
nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động nuôi chim yến.
- Thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động nuôi chim yến. Tổng hợp
danh sách các cơ sở nuôi, các bản cam kết của cơ sở nuôi.
2. Phòng Quản lý – Đô thị thành phố: Hướng dẫn và cấp phép xây dựng
đối với các công trình xây dựng nhà yến theo thẩm quyền và đúng quy định của
pháp luật.
3. Phòng Tài nguyên – Môi trường: Hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt
hồ sơ môi trường đối với cơ sở nuôi chim yến theo thẩm quyền đúng theo quy
định của pháp luật.
4. Phòng Tư pháp thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ
biến và giáo dục pháp luật): Chủ động lên Kế hoạch, phối hợp với phòng Kinh
tế thành phố phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động nuôi chim yến
trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
5. Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp: Phối hợp với phòng Tư pháp cập
nhật những văn bản mới nhất có liên quan đến Luật chăn nuôi và hoạt động nuôi
chim yến. Tăng cường hướng dẫn, phổ biến đến các cơ sở nuôi chim yến về các
kỹ thuật nuôi hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường âm thanh và các quy định
về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, về phòng, chống dịch bệnh
động vật trên cạn.
6. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Phối hợp với các phòng, ban
và địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống các
bệnh lây nhiễm từ động vật sang người. Đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm.
7. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông thành phố: Chỉ đạo
các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trong nhân
dân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc nuôi chim yến, các quy
định của pháp luật về hoạt động nuôi chim yến và các nội dung tại Khoản 2,
Điều 1 của QĐ 3224.
8. Đề nghị các Hội, đoàn thể thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ phối
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền quy định quản lý nuôi chim
yến trên địa bàn thành phố.
9. Công an thành phố: Theo chức năng, thẩm quyền tổ chức kiểm tra, xử
lý và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động nuôi chim
yến theo quy định.

10. UBND các xã, phường:
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của Pháp luật về
hoạt động nuôi chim yến và các nội dung tại Khoản 2, Điều 1 của QĐ 3224 trên
phương tiện thông tin đại chúng đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi
chim yến trên địa bàn quản lý biết và thực hiện.
- Theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp để kịp thời ngăn chặn, chấm
dứt tình trạng xây dựng nhà yến không đúng quy định, quản lý chặt chẽ các nhà
yến thuộc phạm vi không được cơi nới, mở loa phóng phát âm thanh.
- Chủ động triển khai và thường xuyên phối hợp với phòng Kinh tế,
phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan mời các tổ chức, cá nhân có hoạt động
nuôi chim yến trên địa bàn tham gia tốt các buổi tập huấn để quán triệt các quy
định của pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động nuôi chim yến.
- Khẩn trương thống kê số lượng các cơ sở nuôi yến đã hoạt động trước
ngày 11/10/2021 nhưng không nằm trong vùng nuôi yến do HĐND tỉnh quy
định trên địa bàn địa phương quản lý để theo dõi, kiểm tra, giám sát và cập nhật
số liệu gửi về phòng Kinh tế thành phố trước ngày 05/12/2021 để theo dõi tham
mưu chỉ đạo.
- Định kỳ 06 tháng một lần (tháng 6, tháng 12) hoặc đột xuất cập nhật
thông tin về tình hình hoạt động, kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn,
vướng mắc gửi về phòng Kinh tế để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân
thành phố.
UBND thành phố đề nghị các phòng ban, đơn vị có liên quan, UBND các
xã, phường và chủ các cơ sở nuôi chim yến nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Chăn nuôi-Thú y;
- Lưu: VT, KT, (Bi).
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Tam Kỳ, ngày

tháng 11 năm 2021

V/v triển khai Quyết định 3224/QĐUBND ngày 05/11/2021 của UBND
tỉnh về thực hiện Nghị quyết số
31/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021
của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi
chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi:

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố;
- Các phòng: Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý
đô thị, Tư pháp;
- Công an thành phố Tam Kỳ;
- Trung tâm: Kỹ thuật Nông nghiệp, Văn hoá-Thể thaoTruyền thông thành phố;
- UBND các xã, phường.

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn
nuôi;
Căn cứ Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND
tỉnh Quảng Nam quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND
tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND
ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam.
Để chủ động triển khai thực hiện, kiểm soát và có biện pháp phù hợp giải
quyết những vấn đề được nêu tại Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày
05/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam (gọi tắt QĐ 3224). UBND thành phố
Tam Kỳ yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường
thực hiện nghiêm túc một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Phòng Kinh tế:
- Phối hợp với các phòng, Ban, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn
tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nuôi
chim yến và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện
các hoạt động nuôi chim yến theo đúng Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh Quảng Nam ngày 29/9/2021 về quy định vùng nuôi chim yến và các
văn bản quy định của pháp luật có liên quan. Công việc này phải hoàn thành
trước ngày 10/12/2021.

(Các buổi tập huấn, tuyên truyền phải đảm bảo an toàn theo quy định trong
công tác phòng chống dịch Covid hiện nay)

- Định kỳ thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi chim
yến trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khiếu
nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động nuôi chim yến.
- Thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động nuôi chim yến. Tổng hợp
danh sách các cơ sở nuôi, các bản cam kết của cơ sở nuôi.
2. Phòng Quản lý – Đô thị thành phố: Hướng dẫn và cấp phép xây dựng
đối với các công trình xây dựng nhà yến theo thẩm quyền và đúng quy định của
pháp luật.
3. Phòng Tài nguyên – Môi trường: Hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt
hồ sơ môi trường đối với cơ sở nuôi chim yến theo thẩm quyền đúng theo quy
định của pháp luật.
4. Phòng Tư pháp thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ
biến và giáo dục pháp luật): Chủ động lên Kế hoạch, phối hợp với phòng Kinh
tế thành phố phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động nuôi chim yến
trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
5. Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp: Phối hợp với phòng Tư pháp cập
nhật những văn bản mới nhất có liên quan đến Luật chăn nuôi và hoạt động nuôi
chim yến. Tăng cường hướng dẫn, phổ biến đến các cơ sở nuôi chim yến về các
kỹ thuật nuôi hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường âm thanh và các quy định
về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, về phòng, chống dịch bệnh
động vật trên cạn.
6. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Phối hợp với các phòng, ban
và địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống các
bệnh lây nhiễm từ động vật sang người. Đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm.
7. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông thành phố: Chỉ đạo
các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trong nhân
dân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc nuôi chim yến, các quy
định của pháp luật về hoạt động nuôi chim yến và các nội dung tại Khoản 2,
Điều 1 của QĐ 3224.
8. Đề nghị các Hội, đoàn thể thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ phối
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền quy định quản lý nuôi chim
yến trên địa bàn thành phố.
9. Công an thành phố: Theo chức năng, thẩm quyền tổ chức kiểm tra, xử
lý và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động nuôi chim
yến theo quy định.

10. UBND các xã, phường:
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của Pháp luật về
hoạt động nuôi chim yến và các nội dung tại Khoản 2, Điều 1 của QĐ 3224 trên
phương tiện thông tin đại chúng đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi
chim yến trên địa bàn quản lý biết và thực hiện.
- Theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp để kịp thời ngăn chặn, chấm
dứt tình trạng xây dựng nhà yến không đúng quy định, quản lý chặt chẽ các nhà
yến thuộc phạm vi không được cơi nới, mở loa phóng phát âm thanh.
- Chủ động triển khai và thường xuyên phối hợp với phòng Kinh tế,
phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan mời các tổ chức, cá nhân có hoạt động
nuôi chim yến trên địa bàn tham gia tốt các buổi tập huấn để quán triệt các quy
định của pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động nuôi chim yến.
- Khẩn trương thống kê số lượng các cơ sở nuôi yến đã hoạt động trước
ngày 11/10/2021 nhưng không nằm trong vùng nuôi yến do HĐND tỉnh quy
định trên địa bàn địa phương quản lý để theo dõi, kiểm tra, giám sát và cập nhật
số liệu gửi về phòng Kinh tế thành phố trước ngày 05/12/2021 để theo dõi tham
mưu chỉ đạo.
- Định kỳ 06 tháng một lần (tháng 6, tháng 12) hoặc đột xuất cập nhật
thông tin về tình hình hoạt động, kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn,
vướng mắc gửi về phòng Kinh tế để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân
thành phố.
UBND thành phố đề nghị các phòng ban, đơn vị có liên quan, UBND các
xã, phường và chủ các cơ sở nuôi chim yến nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Chăn nuôi-Thú y;
- Lưu: VT, KT, (Bi).
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