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Đánh giá tác động Chính sách Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La  

    

Kính gửi: UBND tỉnh Sơn La 

 
Thực hiện 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 ngày 

18/6/2020; Luật Chăn nuôi năm 2018; Công văn số 1893/TT-HĐND ngày 

28/12/2018 của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại 

Công văn số 4842/BTC-VĐCXDPL.  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo Đánh giá tác 

động chính sách Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân 

cư không được phép chăn nuôi và chính sách khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu 

vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung như sau: 

 I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

 1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Ngành chăn nuôi tỉnh Sơn La trong những năm gần đây có chuyển biến 

tích cực. Tổng đàn gia súc, gia cầm và sản phẩm chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, 

gia cầm và sản phẩm chăn nuôi: Đàn trâu 118.102 con; Đàn bò thịt 345.018 

con; Đàn bò sữa 28.258 con; Đàn lợn 638.485 con; Đàn ngựa 6.465 con; Đàn 

dê 164.091 con; Đàn gia cầm các loại 7.444 nghìn con; Sản lượng thịt hơi 

xuất chuồng 76.939 tấn; Sản lượng sữa tươi 97.704 tấn. So với năm 2020 đàn 

trâu giảm 5,02%; Đàn bò thịt tăng 4,29%; Đàn bò sữa tăng 8%; Đàn lợn tăng 

3%; Đàn ngựa giảm 0,95%; Đàn dê tăng 0,81%; Đàn gia cầm các loại tăng 

4,5%; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 2,8%; Sản lượng sữa tươi tăng 

11,49%. 

Sản phẩm chăn nuôi cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh 

và đã có một phần sản phẩm xuất bán ra ngoại tỉnh. Chăn nuôi ở vùng thấp đã có 

sự chuyển biến tích cực về phương thức, kỹ thuật chăn nuôi. Chăn nuôi trang 

trại, gia trại theo hướng công nghiệp và chăn nuôi theo hình thức liên kết đã 

bước đầu phát triển. Các giống mới được nhập về (lợn ngoại, lợn lai, các giống 

gia cầm công nghiệp cao sản, gà lai lông màu thả vườn...) đã tác động làm nâng 

cao năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi. Vùng cao chú trọng phát triển 

các giống đặc sản bản địa, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất chăn nuôi theo 
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hướng tạo sản phẩm đặc sản hữu cơ, chất lượng thịt thơm, ngon, an toàn thực 

phẩm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Phần lớn các trang trại, gia 

trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp đều có ý thức chủ động phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành chăn nuôi của tỉnh, đang đối mặt 

với nhiều khó khăn, thách thức, như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ, 

phân tán nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn còn chiếm tỷ lệ cao (trên 

80%); điều kiện cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật chăn nuôi của nông hộ còn 

nhiều hạn chế, đặc biệt kiến thức phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. 

Phát triển chăn nuôi chưa gắn với xây dựng cơ sở giết mổ tập trung. Việc thu 

gom, xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi chưa triệt để, tình trạng ô nhiễm môi 

trường còn xảy ra... đây là một trong những nguyên nhân chính luôn tiềm ẩn 

nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt nguy cơ cao lây nhiễm 

các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từ động vật sang người; việc triển khai thực 

hiện quy hoạch phát triển chăn nuôi tại các địa phương còn chậm. Chăn nuôi tự 

phát trong khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư, chăn 

nuôi liền kề với nơi ở của người dân dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước, 

không khí,... nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người 

là rất cao.  

Lĩnh vực chăn nuôi được Luật Chăn nuôi quy định là một ngành kinh 

doanh có điều kiện, phát triển chăn nuôi được xác định là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm của chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà 

nước ta.  

 Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách 

thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó có cơ cấu ngành lại chăn nuôi 

để tăng tính cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, đồng thời hưởng ứng đẩy mạnh 

phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,... trong đó chú trọng đến 

các tiêu chí về môi trường. Trong các văn bản quy phạm trước đây của nước ta 

đã ban hành, chưa đề cập đến việc quy định khu vực không được phép chăn 

nuôi. Luật Chăn nuôi là văn bản đầu tiên đưa nội dung này vào quy định để thực 

hiện, phân cấp cho các tỉnh quy định cụ thể tạo hành lang pháp lý cho các địa 

phương xây dựng chính sách, vấn đề đặt ra làm thế nào để vừa bảo đảm việc tiếp 

tục sản xuất chăn nuôi, không vi phạm các quy định của luật định, đồng thời 

không làm ảnh hưởng đến môi trường,... Vì vậy việc ban hành Nghị quyết quy 

định khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép 

chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La là rất cần thiết. 

 2. Mục tiêu xây dựng Nghị quyết 

- Thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022  Hội 

nghị lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Cụ thể hóa Điểm h, 

Khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi. Tạo hành lang pháp lý cho các địa phương và 

các cơ quan chức năng áp dụng trong việc triển khai thực hiện. 
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- Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không 

được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực 

không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường trong khu vực đô thị, khu dân cư nhằm khắc phục tình trạng chăn 

nuôi nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả chăn nuôi thấp; giảm thiểu tình trạng ô nhiễm 

môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như mỹ quan đô thị, đồng thời tạo 

điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động chăn nuôi gia 

súc, gia cầm (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện di 

dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm phù hợp tiếp tục 

sản xuất hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề khác để ổn 

định sinh kế.   

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

 1. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu 

dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La 

1.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Nội dung quy định khu vực không được phép chăn nuôi chưa từng được 

đề cập trong các văn bản quy phạm trước đây của Nhà nước đã ban hành. Các 

văn bản hiện có mới chỉ đề cập đến các nội dung quy định về địa điểm sản xuất, 

kinh doanh, khoảng cách xây dựng khu chăn nuôi trang trại, các cơ sở chăn nuôi 

áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt…, còn đối với chăn nuôi nông hộ 

chưa có quy định khoảng cách, chưa có quy định về các khu vực không được 

phép chăn nuôi. Đây là nội dung đầu tiên được luật hóa vào Luật Chăn nuôi năm 

2018, phân cấp cho các tỉnh quy định cụ thể tạo hành lang pháp lý cho các địa 

phương xây dựng chính sách. Mặt khác hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, trong đó có quy định về 

xử phạt vi phạm điều kiện chăn nuôi nông hộ, trang trại, đây là văn bản quy định 

chế tài để xử lý cơ sở chăn nuôi vi phạm.  

- Hoạt động chăn nuôi nói chung trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn 

manh mún, đặc biệt chăn nuôi nông hộ, quy mô nhỏ, nằm xen kẽ khu vực các 

phường của Thành phố, thị trấn, khu dân cư của các huyện vẫn diễn ra phổ biến, 

khó kiểm soát, ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan, cảnh quan, văn minh đô 

thị, đồng thời là nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh truyền 

nhiễm lây sang người.  

- Theo báo cáo đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi của 10 huyện, 

thành phố (trừ Quỳnh Nhai, Bắc Yên) dự kiến 4.198 cơ sở chăn nuôi thuộc 06 

phường, 08 thị trấn và khu dân cư của trung tâm huyện Sốp Cộp và Vân Hồ, 

trong đó: Cơ sở chăn nuôi di dời 542 cơ sở; cơ sở chăn nuôi chấm dứt hoạt 

độngchăn nuôi 3.656 cơ sở. Số lượng vật nuôi tại khu vực đề xuất không được 

phép chăn nuôi: Trâu, bò 8.732 con, lợn 12.335 con, gia cầm 147.963 con; so 
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với tổng đàn: trâu bò chiếm 0,018%, lợn chiếm 0,019%, gia cầm chiếm 0,020%.  

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề  

Trước yêu cầu thực tế của công tác phát triển chăn nuôi và thực hiện đúng 

quy định theo luật giao, việc ban hành định khu vực không được phép chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện giúp địa phương quản lý các hoạt động tại các khu 

vực được phép và không được phép chăn nuôi; giải quyết được tình trạng chăn 

nuôi khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư, đang gây mất 

mỹ quan, cảnh quan, văn minh đô thị và tình trạng ô nhiễm môi trường đang 

diễn ra tại các đô thị và khu dân cư tập trung.  

1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp thứ 1: Giữ nguyên hiện trạng: Không quy định khu vực thuộc 

nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. Yêu cầu các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không 

được phép chăn nuôi phải khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm và phải cam kết 

không gây ô nhiễm môi trường trong thời gian tới. 

- Giải pháp thứ 2: Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

1.4. Đánh giá tác động của giải pháp  

- Giải pháp thứ 1: Giữ nguyên hiện trạng: Không Quy định khu vực thuộc 

nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. Yêu cầu các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không 

được phép chăn nuôi phải khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm và phải cam kết 

không gây ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.  

+ Đối với Nhà nước: Các cơ quan chức năng phải mất thời gian, công sức, 

chi phí để kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm việc khắc phục ô nhiễm của cơ sở; 

phát sinh các văn bản hành chính thông thường giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước và giữa cơ quan nhà nước với cơ sở chăn nuôi để giải quyết các công việc; 

Nhà nước không phát sinh kinh phí để hỗ trợ cho cơ sở chăn nuôi; đồng thời 

không thu hút được các doanh nghiệp vào đầu tư do ô nhiễm môi trường. Chưa 

thực hiện được quy định giao tại Luật chăn nuôi. 

+ Đối với người dân: Việc tiếp tục hoạt động chăn nuôi người dân có 

thêm nguồn thu nhập kinh tế cho gia đình, ổn định cuộc sống; Tuy nhiên, ảnh 

hưởng sức khỏe do tác động của những cơ sở chăn nuôi nằm trong khu dân cư 

gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, cơ sở chăn nuôi không đảm bảo điều kiện 

theo quy định của Luật Chăn nuôi sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành. 

- Giải pháp thứ 2: Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

+ Đối với Nhà nước: Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La tạo cơ sở 

pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý phát 

triển chăn nuôi trên địa bàn; thực hiện quy hoạch chăn nuôi tập trung, tạo điều 
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kiện, cơ hội cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chăn nuôi, thực hiện 

chăn nuôi theo quy hoạch, mở rộng và nâng quy mô chăn nuôi; từng bước hình 

thành khu chăn nuôi tập trung; giảm thiểu phát sinh lây lan dịch bệnh đối với 

đàn vật nuôi, đặc biệt các bệnh truyền nhiễm lây sang người như bệnh dại, cúm 

gia cầm, liên cầu khuẩn... giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ chăn 

nuôi ảnh hưởng không tốt đến sức của cộng đồng dân cư; thuận tiện cho việc 

chỉnh trang khu dân cư, khu đô thị. Tuy nhiên sẽ mất thêm thời gian và chi phí 

cho các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết các chế độ, chính sách hỗ trợ 

cho cơ sở chăn nuôi hoặc giải quyết các khiếu nại liên quan,….  

+ Đối với người dân: Việc di dời cơ sở chăn nuôi đến địa điểm phù hợp, 

người dân sống trong môi trường lạnh mạnh, hạn chế những ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe; được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tuân thủ theo quy 

định của pháp luật. Tuy nhiên, theo báo cáo của các huyện, thành phố hầu hết 

các cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải di dời không bố trí được quỹ đất để di dời 

đến địa điểm phù hợp, đặc biệt là huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ có đặc thù 

chăn nuôi bò sữa; Việc ngừng hoạt động chăn nuôi sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu 

nhập kinh tế cho cơ sở chăn nuôi. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá như đã trình bày ở phần trên, đề xuất lựa 

chọn giải pháp Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. Đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt một số giải pháp 

như sau: 

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách chi tiết các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu 

vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cho việc thực hiện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Luật Chăn nuôi 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về chăn nuôi; tuyên truyền về quy định khu vực không được phép chăn 

nuôi và các chính sách hỗ trợ khi di dời, ngừng hoạt động chăn nuôi để người 

dân biết và thực hiện. 

- UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan 

trong việc quy hoạch đất đai để các cơ sở chăn nuôi di chuyển đến tiếp tục hoạt 

động chăn nuôi. 

- Tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố và người dân trong triển khai thực hiện Luật Chăn nuôi, Nghị 

định, Thông tư và các quy định liên quan.  

2. Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực 

không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

Theo hiện trạng đã nêu ở mục I, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 542 cơ 

sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi thuộc đối tượng hỗ 

trợ di dời. Công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trong hoạt động chăn 
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nuôi tại khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư chưa bảo đảm quy định hoặc 

chưa triệt để, gây tác động xấu đến môi trường xung quanh. Mặt khác, các cơ sở 

này đã hoạt động từ lâu, trang thiết bị lạc hậu, cũ kỹ gây phát thải khí cao, hệ 

thống xử lý môi trường không đạt chuẩn, khả năng tài chính hạn chế nên việc di 

dời cơ sở sẽ rất khó khăn, tốn nhiều chi phí để thực hiện, bao gồm chi phí cho 

việc tháo dỡ, lắp đặt tài sản và chi phí di chuyển đến địa điểm mới. Bên cạnh đó, 

khi thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

người dân phải tự mua đất, thuê đất hoặc bố trí đất tự có, đồng thời phải thực 

hiện việc tháo dỡ, di dời trang thiết bị, di chuyển vật nuôi đến địa điểm phù hợp 

để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ổn định sản xuất chăn nuôi tại địa 

điểm mới. Nếu không có chính sách hỗ trợ người dân sẽ gặp nhiều khó khăn, 

ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, kinh tế của gia đình.  

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Di dời các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi để 

giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại nội thành của thành phố, thị 

trấn, khu dân cư nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân, qua đó góp 

phần cải tạo, chỉnh trang đô thị cho phù hợp với định hướng phát triển của địa 

phương. Hỗ trợ một phần kinh phí cho cơ sở chăn nuôi di chuyển chuồng trại, 

vật nuôi đến địa điểm phù hợp để cơ sở có thêm nguồn kinh phí để đầu tư xây 

dựng mới cơ sở chăn nuôi. 

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp thứ 1: Giữ nguyên hiện trạng, không hỗ trợ di chuyển 

chuồng trại, vật nuôi của cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép 

chăn nuôi thực hiện di dời đến địa điểm phù hợp để chăn nuôi. 

- Giải pháp thứ 2: Cơ sở chăn nuôi đang hoạt động tại khu vực không 

được phép chăn nuôi được hỗ trợ di dời đến địa điểm phù hợp hoặc ngừng hoạt 

động và chuyển đổi ngành nghề kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cụ thể như sau: 

- Chăn nuôi trang trại quy mô lớn từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên: 500 triệu 

đồng/cơ sở chăn nuôi. 

- Chăn nuôi trang trại quy mô vừa từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi: 70 

triệu đồng/cơ sở chăn nuôi. 

- Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi: 50 

triệu đồng/cơ sở chăn nuôi. 

- Chăn nuôi nông hộ từ 1 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi: 10 triệu đồng/cơ sở 

chăn nuôi. 

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Giải pháp thứ 1: Giữ nguyên hiện trạng, không hỗ trợ di chuyển chuồng 

trại, vật nuôi của cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn 

nuôi thực hiện di dời đến địa điểm phù hợp để chăn nuôi. 
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Qua rà soát có khoảng 542 cơ sở chăn nuôi nằm trong các khu vực không 

được phép chăn nuôi di dời, các cơ sở đã thực hiện xây dựng chuồng trại bằng 

các vật liệu từ kiên cố, vật liệu tạm, nên trong quá trình tháo dỡ sẽ dẫn đến hư 

hỏng, khả năng tận dụng lại vật liệu là rất thấp, vì vậy các cơ sở chăn nuôi phải 

tốn một khoản kinh phí mua nguyên vật liệu cho việc xây mới chuồng trại, công 

tháo dỡ, lắp đặt, vận chuyển thiết bị chăn nuôi, vật nuôi, do đó nếu không có 

chính sách hỗ trợ phù hợp thì việc di dời các cơ sở chăn nuôi sẽ rất khó khăn, 

người chăn nuôi không tự giác và chậm di dời, dẫn đến tính khả thi thấp và 

không đạt tiến độ theo quy định. 

- Giải pháp thứ 2: Hỗ trợ di chuyển chuồng trại, vật nuôi của cơ sở chăn 

nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi thực hiện di dời đến địa 

điểm phù hợp để chăn nuôi  

Để thực hiện chính sách Ngân sách Nhà nước phải chi một phần kinh phí 

để hỗ trợ cơ sở chăn nuôi di chuyển chuồng trại đến địa điểm phù hợp khi di dời 

cơ sở chăn nuôi; mất thời gian và chi phí cho các cơ quan chuyên môn trong 

việc giải quyết các chế độ, chính sách cho cơ sở di dời hoặc giải quyết các khiếu 

nại, khiếu kiện; cơ sở chăn nuôi gián đoạn nguồn thu trong thời gian chấm dứt 

hoạt động để di dời. Tuy nhiên, khi cơ sở chăn nuôi di dời, tạo điều kiện cho 

việc chỉnh trang khu dân cư, khu đô thị cải thiện môi trường sống cho cộng đồng 

dân cư. 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Hỗ trợ di chuyển chuồng trại, vật nuôi 

của cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi thực hiện di 

dời đến địa điểm phù hợp để chăn nuôi. Dự kiến kinh phí hỗ trợ 3.794 triệu đồng.   

3. Dự kiến nguồn, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 

3.1. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh đảm bảo. 

3.2. Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách: Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi nằm 

trong khu vực không được phép chăn nuôi thực hiện di dời đến địa điểm phù 

hợp để chăn nuôi 17.030 triệu đồng, trong đó:  

- Hỗ trợ chăn nuôi trang trại quy mô lớn từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên: 

500 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi x 1 cơ sở chăn nuôi = 500 triệu đồng. 

- Hỗ trợ chăn nuôi trang trại quy mô vừa từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật 

nuôi: 70 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi x 136 cơ sở chăn nuôi = 9.520 triệu đồng. 

- Hỗ trợ chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật 

nuôi: 50 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi x 74 cơ sở chăn nuôi = 3.700 triệu đồng. 

- Hỗ trợ chăn nuôi nông hộ từ 1 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi: 10 triệu 

đồng/cơ sở chăn nuôi x 331 hộ = 3.310 triệu đồng. 

3.3. Phân kỳ nguồn kinh phí thực hiện  

- Năm 2023: 4.030 triệu đồng. 

- Năm 2024: 13.000 triệu đồng. 
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III. Ý KIẾN THAM VẤN 

1. Hình thức, phương pháp lấy ý kiến 

- Lấy ý kiến về dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết: Đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của tỉnh website: http://sonla.gov.vn; trang tin điện tử của Sở 

Nông nghiệp và PTNT Website: http://snnptntsonla.gov.vn trong thời hạn 30 

ngày để lấy ý kiến; lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, 

thành phố; xin ý kiến trực tiếp đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp 

của chính sách là hộ chăn nuôi. 

 2. Các ý kiến tham gia 

- Ý kiến tham gia của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách: 

Gồm có …. ý kiến đại diện cho hộ gia đình các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

ý kiến đóng góp của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh: 0 ý kiến; ý kiến 

tham gia trên cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT: 0 ý kiến. 

- Dự thảo đã lấy ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên 

quan: Gồm …. ý kiến; Trong đó: …. đơn vị nhất trí với dự thảo, ý kiến góp ý có … 

đơn vị. 

Các ý kiến tham gia được tiếp thu, giải trình theo quy định (Có báo cáo tổng 

hợp tiếp thu, giải trình ý kiến kèm theo). 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết: Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành thực hiện. 

2. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 

3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết: Hội đồng nhân dân tỉnh; các tổ 

chức chính trị xã hội; nhân dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTY&TS. 
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