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BÁO CÁO  

Giải trình, thuyết minh đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh 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 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 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 Giải trình, 

thuyết minh đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh 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. CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý 

- 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. 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020. 

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015. 

- Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

DỰ THẢO  
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- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn 

chi tiết Luật Chăn nuôi. 

-Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. 

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 

nuôi về hoạt động chăn nuôi. 

2. Căn cứ thực tiễn 

Trước khi Luật chăn nuôi được ban hành các văn bản quy phạm trước đây 

của nước ta chưa đề cập đến việc quy định khu vực thuộc nội thành của thành 

phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi dẫn đến công tác 

quản lý các hoạt động chănnuôi trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế như: Chăn 

nuôi tự phát, nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả thấp xen kẽ trong khu dân cư thuộc nội 

thành của thành phố,thị trấn, khu dân cư ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ô nhiễm 

môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư…, đồng thời là nguy 

cơ tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh truyền nhiễm lây sang người. 

Căn cứ 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; Luật Chăn nuôi và tình hình thực tiễn 

trên địa bàn tỉnh Sơn La, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết Quy định khu 

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

nuôi và 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 là rất cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM 

1. Mục đích 

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La, 

nhằm quy định rõ các khu vực không được phép chăn nuôi để 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. 

Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (cơ sở 

chăn nuôi) có chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác nằm trong khu vực 

không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La ngừng hoạt động hoặc di 

dời đến địa điểm phù hợp để hoạt động chăn nuôi. 
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2. Quan điểm  

Nghị quyết sau khi ban hành phải phù hợp với các quy định hiện hành, 

với định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm; 

đảm bảo sinh kế cho người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với 

tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

Tạo cơ sở pháp lý để các địa phương và các cơ quan chức năng áp dụng 

trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi, bảo đảm tính nhất 

quán trong chính sách hỗ trợ khi di dời; hỗ trợ cơ sở chăn nuôi sớm xây dựng lại 

cơ sở vật chất tại địa điểm đầu tư mới, đổi mới trang thiết bị, công nghệ, mởrộng 

quy, mô tiếp tục ổn định sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề khác. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư đầu tư phát triển 

chăn nuôi hàng hóa tập trung theo hướng trang trại bảo đảm an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường góp phần đáp ứng nhu cầu thực phẩm 

và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. 

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 1. Tên Nghị quyết: Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, 

thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và 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 

Căn cứ Luật Chăn nuôi: Khoản 1, Điều 12 quy định “Chăn nuôi trong 

khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; 

trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây 

ô nhiễm môi trường” và điểm h, Khoản 1, Điều 80 Ủy ban nhân dân có trách 

nhiệm “Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành 

của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết 

định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 

khu vực không được phép chăn nuôi”. 

2. Xác định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân 

cư không được phép chăn nuôi và 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. Căn cứ quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

- Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, theo Nghị quyết quy định: Đối với 

đô thị loại thành phố thuộc tỉnh có quy mô dân số khu vực nội thành đạt từ 

200.000 người trở lên (Điểm b, Khoản 2, Điều 4); đối với đô thị loại II có quy 

mô dân số khu vực nội thành đạt từ 100.000 người trở lên (Khoản 2, Điều 5); 

đối với đô thị loại III có quy mô dân số khu vực nội thành, nội thị đạt từ 50.000 

người trở lên (Khoản 2, Điều 6); đối với đô thị loại IV có quy mô dân số khu 

vực nội thị đạt từ 20.000 người trở lên (Khoản 2, Điều 7); 
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Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của chính phủ 

quyđịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Điều 18); 

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an 

quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

đạt tiêu chuẩn An toàn an ninh trật tự thì Khu dân cư là nơi tập hợp người dân, 

hộ gia đình cư tập trung trong phạm vi một khu vực nhất định, bao gồm: 

Thôn, xóm, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố và đơn vị dân cư 

tương đương; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi: Khoản 1, Điều 12 quy định “Chăn nuôi trong 

khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; 

trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây 

ô nhiễm môi trường” và điểm h, Khoản 1, Điều 80. Ủy ban nhân dân có trách 

nhiệm “Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành 

của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết 

định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 

khu vực không được phép chăn nuôi”. 

Ghi chú: Động vật cảnh là động vật nuôi không vì mục đích làm thực 
phẩm cho người (quy định tại phụ lục I bàn hành kèm theo Thông tư số 
21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng 

dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi). 

- Công tác rà soát và đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi  

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn Công văn số 477/SNN-

CNTY&TS ngày 02/02/2021 về việc hướng dẫn căn cứ xác định khu vực không 

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

vực không được phép chăn nuôi; Công văn số 641, 905, 1087, 1833/SNN-

CNTY&TS về việc đôn đốc xác định khu vực không được phép chăn nuôi và 

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

chăn nuôi. Tổ chức họp tư vấn dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy 

định khu vực không được phép chăn nuôi và 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. 

Trên cơ sở Công văn hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các 

huyện, thành phố đã thành lập tổ rà soát, xác định khu vực không được phép 

chăn nuôi, xin ý kiến nhân dân và ý kiến của Thường trực Huyện ủy của huyện. 

Căn cứ đề xuất các khu vực không được phép chăn nuôi của các huyện, thành 

phố cụ thể như sau: 

STT Địa bàn Khu vực không được phép chăn nuôi 

1 Thành phố Sơn La - Phường Chiềng Lề: Các tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12; Bản Lầu. 

- Phường Quyết Thắng: Các tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15; Bản Giảng Lắc. 
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STT Địa bàn Khu vực không được phép chăn nuôi 

- Phường Chiềng Sinh: Các tổ 1, 2, 3, 4, 5. 

- Phường Chiềng An: Các tổ 1, 2; bản Cọ, bản Hài, bản 

Cá. 

- Phường Tô Hiệu: Các tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

- Phường Chiềng Cơi: Các tổ 1, 2, 3; bản Bó Ẩn, bản 

Buổn, bản Mé Ban. 

2 Huyện Sốp Cộp Xã Sốp Cộp: Bản Hua Mường, bản Sốp Cộp. 

3 Huyện Mường La Thị trấn Ít Ong: Tiểu khu 1, 2, 3, 4, 5. 

4 Huyện Sông Mã Thị trấn Sông Mã: Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5. 

5 Huyện Yên Châu Thị trấn Yên Châu: Tiểu khu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

6 Huyện Mai Sơn Thị trấn Hát Lót: Xóm 2, 3, 4 thuộc tiểu khu 4; Xóm 2, 

3, 4 thuộc tiểu khu 5; Xóm 1, 2, 3 thuộc tiểu khu 6; 

Xóm 1, 2 thuộc tiểu khu 8; Xóm 1, 2, 3 thuộc tiểu khu 

9; Xóm 1, 2, 3, 4 tiểu khu 19; Xóm 1, 2, 3, 4, 5 thuộc 

tiểu khu 20; Xóm 1, 2, 3 thuộc tiểu khu 21. 

7 Huyện Thuận Châu Thị trấn Thuận Châu: Tiểu khu 2, 3, 7, 8. 

8 Huyện Phù Yên Thị trấn Phù Yên: Tiểu khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

9 Huyện Vân Hồ Xã Vân Hồ: Tiểu khu Sao Đỏ 1, Tiểu khu Sao Đỏ 2, 

Bản Suối Lìn. 

10 Huyện Mộc Châu - Thị trấn Mộc Châu: Tiểu khu: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, Bản Mòn. 

- Thị trấn Nông Trường Mộc Châu: Các Tiểu khu: Nhà 

Nghỉ, 32, Bệnh Viện, Cơ quan, 40, 19/5, Khí Tượng, 

19/8, Cấp 3, Chè Đen 1, Chè Đen 2, 66, 68, 1/5, Thảo 

Nguyên, 70, Bó Bun, Vườn Đào, Tiền Tiến, Chiềng Đi, 

Hoa Ban, 26/7. 

11 Huyện Bắc Yên Thị trấn Bắc Yên: Tiểu khu 1, tiểu khu 2, tiểu khu 3, 

tiểu khu Phiêng Ban 1, tiểu khu Phiêng Ban 2, bản Văn 

Ban. 

12 Huyện Quỳnh Nhai Xã Mường Giàng: Xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 4, xóm 

5, bản Hua Chai, bản Phiêng Nèn, bản Bung Lanh. 

Theo báo cáo đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi của 12 huyện, 

thành phố dự kiến 4.198 cơ sở chăn nuôi thuộc 06 phường, 09 thị trấn và 03 khu 
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dân cư trung tâm huyện Sốp Cộp, Vân Hồ, Quỳnh Nhai, trong đó: Cơ sở chăn 

nuôi di dời 542 cơ sở; cơ sở chăn nuôi ngừng hoạt động chăn 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 với tổng đàn: trâu bò chiếm 

0,018%, lợn chiếm 0,019%, gia cầm chiếm 0,02%.  

2.2. Đề xuất 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  

2.2.1. Mục tiêu của chính sách: Di dời các cơ sở chăn nuôi nằm 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 Trung ương, 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. 

2.2.2. Đối tượng áp dụng: 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. 

2.2.3. Hệ số đơn vị vật nuôi và công thức chuyển đổi thực hiện theo quy 

định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 

tháng 7 năm 2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

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

Luật Chăn nuôi. Nội dung và mức hỗ trợ: Mỗi cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng 

hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ một lần nội dung hỗ trợ 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. 

2.2.4. Điều kiện được hỗ trợ  

Cơ sở chăn nuôi được hưởng chính sách khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi thuộc diện 

phải di dời theo quy định hiện hành. 

- Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc di 

dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc ngừng hoạt động, chuyển 

đổi ngành nghề có xác nhận của chính quyền địa phương. 

2.2.5. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ kinh phí di dời cơ sở 

chăn nuôi, nộp hồ sơ đăng ký về UBND các huyện, thành phố. Hồ sơ gồm 
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- Đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 01 của Phụ biểu số 02 ban 

hành kèm theo Nghị quyết này đối với tổ chức và Mẫu số 02 của Phụ biểu số 02 

ban hành kèm theo Nghị quyết này đối với cá nhân.  

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tổ chức, cá nhân 

tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác (nếu có). 

- Giấy kê khai chấm dứt hoạt động chăn nuôi có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã.  

- Chứng từ, hoá đơn liên quan đến di chuyển vật nuôi.  

2.2.6. Trình tự, thủ tục  

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 

UBND các huyện, thành phố tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp kết quả thẩm 

định đạt yêu cầu, UBND các huyện, thành phố ban hành quyết định phê duyệt 

kinh phí hỗ trợ; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

3.1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, 

khu dân cư không được phép chăn nuôi và 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. 

3.2. Đối tượng áp dụng 

Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong 

chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà 

không gây ô nhiễm môi trường) đang hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được 

phép chăn nuôi. 

4. Điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ 

4.1. Đối tượng 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.  

4.2. Điều kiện hỗ trợ 

- Cơ sở chăn nuôi có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật 

khác trong chăn nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy 

định của pháp luật. 

- Các cơ sở chăn nuôi được hưởng mức hỗ trợ theo quy định của Nghị 

quyết này phải có kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 Luật 

Chăn nuôi và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 

nuôi về hoạt động chăn nuôi.  

- Hỗ trợ được thực hiện đối với cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc tháo dỡ, 

di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm phù hợp có xác 

nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-430225.aspx
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4.3. Nguyên tắc hỗ trợ 

- Cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết này chỉ được 

hưởng hỗ trợ một lần cho từng nội dung hỗ trợ. 

- Việc hỗ trợ được thực hiện nhưng phải đảm bảo các điều kiện hỗ trợ 

theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

- Các cơ sở chăn nuôi hiện hữu thực hiện tháo dỡ, di dời chăn nuôi sau 

ngày 01 tháng 01 năm 2025 sẽ không được hỗ trợ. 

- Ngoài các nội dung chính sách nêu trong Nghị quyết này, các đối tượng 

thụ hưởng chính sách được hưởng các chính sách khác của Trung ương và của 

tỉnh theo quy định nhưng không trùng lắp về nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong 

cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ 

được lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất và có lợi nhất. 

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC 

THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

1. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện Nghị quyết  

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

1.2. 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. 

1.3. Phân kỳ nguồn kinh phí thực hiện  

- Năm 2023: 4.030 triệu đồng. 

- Năm 2024: 13.000 triệu đồng. 

2. Điều kiện bảo đảm 

 Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ 

thể mức hỗ trợ, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 

theo quy định đảm bảo việc tổ chức triển khai Nghị quyết được thống nhất và 

hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. 

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và 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 dự kiến trình tại kỳ họp tháng...... năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XIV. 
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Trên đây là báo cáo thuyết minh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, 

khu dân cư không được phép chăn nuôi và 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, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTY&TS. 
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Phụ lục: 
CƠ SỞ CHĂN NUÔI BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI THEO DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SNN ngày      /  /2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

 

STT 
Huyện, thành 

phố 

Dự kiến tổng số cơ sở chăn nuôi bị ảnh 

hưởng 

Dự kiến số lượng vật nuôi tại cơ sở  

chăn nuôi bị di dời (con) 

Tổng cộng 

Trong đó 

Tổng cộng 

Trong đó 

Số cơ sở chăn 

nuôi ngừng 

hoạt động 

Số cơ sở 

chăn nuôi di 

dời 

Gia súc Gia cầm 
Vật nuôi 

khác 

A B 1=2+3 2 3 4=5+6+7 5 6 7 

1 Vân Hồ 269 219 50 7.074 2.547 4.428 99 

2 Sốp Cộp 25 16 9 292 82 210 
 

3 TP. Sơn La 821 648 173 17.593 1.763 15.639 191 

4 Sông Mã 260 194 66 4.478 550 3.928 
 

5 Mường La 37 19 18 1.679 509 1.170 
 

6 Yên Châu 241 198 43 2.126 458 1.647 21 

7 Mai Sơn 37 16 21 1.791 703 1.088 
 

8 Thuận Châu 41 41 - - - - 
 

9 Phù Yên 41 41 - - - - 
 

10 Mộc Châu 2.426 2.264 162 6.132 6.132 - 
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STT 
Huyện, thành 

phố 

Dự kiến tổng số cơ sở chăn nuôi bị ảnh 

hưởng 

Dự kiến số lượng vật nuôi tại cơ sở  

chăn nuôi bị di dời (con) 

Tổng cộng 

Trong đó 

Tổng cộng 

Trong đó 

Số cơ sở chăn 

nuôi ngừng 

hoạt động 

Số cơ sở 

chăn nuôi di 

dời 

Gia súc Gia cầm 
Vật nuôi 

khác 

11 Bắc Yên        

12 Quỳnh Nhai        

  Tổng cộng  4.198 3.656 542 41.165 12.744 28.110 311 

 

 

 

 

 


