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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị quyết thông qua Quy định vùng 

nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Điều 64, Luật Chăn nuôi năm 2018; Điểm a, Khoản 1, Điều 25, Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh nội dung đề nghị ban 

hành Nghị quyết thông qua Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẤN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

- Căn cứ Điều 64, Luật Chăn nuôi năm 2018, quy định “Quản lý nuôi chim 

yến”; 

- Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 25, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, quy định “Vùng 

nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quyết định”. 

Do đó, việc ban hành Nghị quyết thông qua Quy định vùng nuôi chim yến 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là cần thiết và đúng theo phân công, phân cấp của 

trung ương. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Mục đích  

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy 

định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để triển khai Luật Chăn nuôi 

năm 2018 và Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh phù 

hợp với tình hình nuôi chim yến tại địa phương. 

2. Quan Điểm chỉ đạo 

Căn cứ Điều 64, Luật Chăn nuôi năm 2018 và Điều 25, Nghị định 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi, quy định “Quản lý nuôi chim yến”, UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị 
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quyết thông qua Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đảm 

bảo tuân thủ theo trình tự luật định.   

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 

Việc xây dựng dự thảo được tổ chức lấy ý kiến và hoàn thành theo trình tự 

thủ tục luật định. 

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

1. Bố cục: Gồm dự thảo Nghị quyết và dự thảo quy định 

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết và Quy định được sắp xếp 

thành 5 điều gồm 

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

Điều 2. Vùng không được nuôi chim yến 

Điều 3. Vùng được nuôi chim yến 

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

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN Ý 

KIẾN KHÁC NHAU 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thông qua Quy định vùng nuôi 

chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kính trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét, quyết định. 

(Hồ sơ kèm theo: Dự thảo Nghị quyết và tài liệu có liên quan)./. 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Sóc Trăng; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh; 

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở NN và PTNT; 

- Lưu: VT, KT.                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 


