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NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ ...... 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 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; 

Căn cứ Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; 

Căn cứ 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; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày       tháng      năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng; 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 tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có 

liên quan đến hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 2. Vùng không được nuôi chim yến 

1. Khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn được quy định cụ thể như 

sau: 

a) Thành phố Sóc Trăng: Các Khóm 1, 2, 3, 4, 5 của Phường 4; Các Khóm 

2, 4, 5 của Phường 5; tất cả các khóm thuộc Phường 1, Phường 2, Phường 3, 

Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9 và Phường 10. 
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b) Thị xã Vĩnh Châu: Các Phường: Phường 1, Phường 2, Vĩnh Phước, Khánh 

Hòa. 

c) Thị xã Ngã Năm: Trung tâm quy hoạch đô thị phường 1, trung tâm quy 

hoạch phường 2, phường 3 và các xã (Long Bình, Tân Long, Mỹ Bình, Mỹ Quới, 

Vĩnh Quới). 

d) Huyện Long Phú: Thị trấn Long Phú và thị trấn Đại Ngãi. 

đ) Huyện Kế Sách: Thị trấn Kế Sách và thị trấn An Lạc Thôn. 

e) Huyện Mỹ Xuyên: Thị trấn Mỹ Xuyên và vùng quy hoạch thị trấn mới. 

g) Huyện Châu Thành: Thi trấn Châu Thành. 

h) Huyện Mỹ Tú: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa. 

i) Huyện Thạnh Trị: Thị trấn Phú Lộc và thị trấn Hưng Lợi. 

k) Huyện Cù Lao Dung: Thị trấn Cù Lao Dung. 

l) Huyện Trần Đề: Thị trấn Trần Đề và thị trấn Lịch Hội Thượng. 

2. Các khu đô thị mới đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. 

3. Các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ dưới 100 mét. 

4. Nhà yến cách khu di tích lịch sử, khu du lịch, nơi danh lam thắng cảnh, 

nơi tôn nghiêm tín ngưỡng, công sở, công trình công cộng dưới 200 mét. 

5. Nhà yến cách khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, khu công nghiệp, 

khu dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt dưới 300 

mét. 

Điều 3. Vùng được nuôi chim yến 

Ngoại trừ các vùng được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này thì được 

nuôi chim yến nhưng phải đảm bảo thực hiện các thủ tục về xây dựng, về môi 

trường và phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Xử lý vi phạm quy định về hoạt động nuôi chim yến 

Thực hiện theo Điều 27 của Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. 

Điều 5. Trách nhiệm 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. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, 

giám sát việc thi hành Nghị quyết này. 
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Điều 6. Hiệu lực thị hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …… tháng …… năm 2021. 

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa …, kỳ 

họp thứ …. thông qua ngày     tháng     năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tư pháp; 

- TT.TU, TT.HĐND, UBMTTQ và UBND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT.HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Công báo tỉnh; 

- Email: HTĐT: sotp@soctrang.gov.vn; 

- Lưu: VT. 

      CHỦ TỊCH 

 


