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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác kiểm soát
chăn nuôi trong khu vực thị trấn và
khu dân cư trên địa bàn huyện.
Kính gửi:
- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền
thanh huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Trong thời gian gần đây, việc xây dựng nhà nuôi yến mang tính tự phát, khó
kiểm soát, không có chủ trương cho phép của cơ quan thẩm quyền, nhiều nhà yến
vẫn cố tình xây dựng, dù được ngành chức năng và địa phương yêu cầu dừng xây
dựng. Theo kết quả báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT, hiện nay, trên địa
bàn huyện có 89 nhà nuôi yến (tăng 20 nhà so với tháng 5/2020), trong đó: có 35
nhà yến nằm trong khu dân cư, 07 nhà yến xây dựng sai công năng (Giấy phép xây
dựng nhà ở), một số cơi nới nhà ở để dẫn dụ yến.
Nhằm tăng cường quản lý hoạt động nuôi chim yến, thực hiện quy định
không được phép chăn nuôi trong khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư; thực hiện
theo Công văn số 1579/UBND-KTTC ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
về việc tăng cường công tác kiểm soát chăn nuôi trong khu vực nội thành, nội thị
và khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:
1. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường thực hiện Luật Chăn nuôi, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày
21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, Chỉ thị số 09/CTUBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nuôi chim yến
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của các Sở,
ngành chức năng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp
luật nhà nước về chăn nuôi trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người
chăn nuôi biết, thực hiện.
- Quản lý chặt chẽ việc xây dựng mới nhà nuôi chim yến trên địa bàn; chỉ
cho phép xây dựng mới nhà nuôi chim yến khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đầu
tư, đất đai, xây dựng, môi trường theo quy định hiện hành.
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- Sử dụng các biện pháp quản lý nhà nước ở địa phương ngăn chặn xây dựng
mới nhà nuôi yến không đúng quy định. Địa phương nào để phát sinh xây dựng
mới nhà nuôi yến không đúng quy định thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn
thực hiện:
- Tham mưu UBND huyện quản lý hoạt động chim yến theo Nghị định
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ, Thông tư 23/2019/TTBNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ thị 09/CT-UBND
ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh;
- Tăng cường rà soát số lượng nhà yến trên địa bàn, đánh giá cụ thể hiệu quả
chăn nuôi; kiểm tra, xử lý các vi phạm về nuôi chim yến theo các quy định hiện
hành.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Triển khai thực hiện theo Công văn số 302/SXD-QLXD ngày 04/2/2020 của
Sở Xây dựng về việc hướng dẫn các quy định về cấp phép xây dựng công trình nhà
yến
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Triển khai thực hiện theo Thông báo số 7213/TB-STNMT ngày 12/12/2019
của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về
môi trường đối với các cơ sở nuôi chim yến; Công văn 4192/STNMT-PQLĐĐ
ngày 01/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn việc thực hiện thủ
tục đất đai đối với các cơ sở nuôi chim yến.
5. Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh huyện:
Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Chăn nuôi, Nghị định số
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn
nuôi, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh về việc tăng
cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trên các phương tiện
truyền thông đại chúng để người chăn nuôi biết, thực hiện.
Đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ nội dung công văn này tổ chức triển khai
thực hiện./
Nơi nhận:
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- Như trên;
- LĐVP, CVK;
- Lưu: VT.

