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NGHỊ QUYẾT
Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang
_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
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;
Xét Tờ trình số 717/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh
An Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.
b) Đối tượng áp dụng
Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân và các đơn vị có liên quan đến
hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Giải thích từ ngữ
Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Khu dân cư theo Nghị quyết này là khu vực được cấp có thẩm quyền cấp
phép xây dựng (hoặc miễn giấy phép xây dựng) hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cho
các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.
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3. Các khu vực không được nuôi chim yến
a) Thành phố Long Xuyên:
Toàn bộ địa giới hành chính phường Mỹ Long, phường Mỹ Bình, phường
Mỹ Xuyên, phường Đông Xuyên và phường Mỹ Phước.
Khu vực giới hạn từ sông Hậu đến tuyến tránh Long Xuyên đối với phường
Mỹ Thạnh, phường Mỹ Thới, phường Mỹ Quý, phường Bình Khánh, phường
Bình Đức và phường Mỹ Hòa.
Khu vực từ tuyến tránh đến giáp ranh huyện Châu Thành tại phường Bình
Đức được giới hạn từ sông Hậu đến đường vành đai trong theo Đồ án Quy hoạch
chung của thành phố Long Xuyên.
Khu vực từ tuyến tránh đến cầu Mỹ Phú tại phường Mỹ Hòa: Toàn bộ Khu
vực phía Bắc Tỉnh lộ 943 và khu vực phía Nam Tỉnh lộ 943 tính từ tim đường
hiện hữu cách 300 mét.
b) Thành phố Châu Đốc:
Toàn bộ địa giới hành chính phường Châu Phú A, phường Châu Phú B,
phường Vĩnh Mỹ, phường Núi Sam và phường Vĩnh Ngươn.
c) Thị xã Tân Châu:
Toàn bộ địa giới hành chính phường Long Thạnh, phường Long Hưng,
phường Long Châu, phường Long Phú và phường Long Sơn.
d) Huyện Châu Thành:
Thị trấn An Châu thuộc giới hạn sau: Phía Đông Bắc giáp sông Hậu; phía
Tây Bắc giáp Mương Út Xuân; phía Đông Nam giáp phường Bình Đức (thành
phố Long Xuyên); phía Tây Nam giáp đường tránh đô thị giai đoạn 1.
Thị trấn Vĩnh Bình: Khu thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp (tuyến
ĐH 12 từ cầu Mai Công Chánh đến Kênh 1, tuyến giao thông Tỉnh lộ 947 từ cầu
Mai Công Chánh đến Kênh 15, thuộc khóm Vĩnh Phước); khu vực đô thị trung tâm
(tuyến giao thông Tỉnh lộ 941 từ Cầu Số 4 đến Cầu Số 5, tuyến giao thông Tỉnh lộ
947 từ điểm tiếp nối Tỉnh lộ 941 đến Cầu Kênh Đòn Dong, toàn bộ khu thương
mại, khu dân cư thị trấn Vĩnh Bình, tuyến dân cư Kênh Thanh Niên).
đ) Huyện Châu Phú:
Xã Bình Mỹ, xã Bình Long, thị trấn Cái Dầu: Khu vực từ tuyến tránh Quốc
lộ 91 trở ra sông Hậu theo đồ án quy hoạch chung đô thị Cái Dầu, huyện Châu
Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 3181/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019.
Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung: Khu vực từ tuyến tránh Quốc lộ 91 trở ra sông
Hậu theo đồ án quy hoạch chung đô thị Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh
An Giang đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
1095/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020.
Xã Mỹ Phú và xã Mỹ Đức trong phạm vi 300 mét tính từ tim đường hiện
hữu của tuyến Quốc lộ 91.
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e) Huyện Chợ Mới:
Thị trấn Chợ Mới: Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Chợ Mới theo bản
đồ quy hoạch thuộc đồ án quy hoạch chung đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh
An Giang đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
3192/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018.
Thị trấn Mỹ Luông: Phía Đông giáp sông Tiền (từ ranh địa giới hành chính
của xã Long Điền A và thị trấn Mỹ Luông đến cầu Mỹ Luông, Tấn Mỹ); phía Tây
giáp Kênh 77 - Kênh Cột dây Thép; phía Nam giáp đường Chùa Bà Tài - Đường
N2; phía Bắc giáp ranh xã Long Điền A.
g) Huyện Phú Tân:
Thị trấn Phú Mỹ: Phía Đông giáp sông Tiền; phía Tây giáp đường Nguyễn
Trung Trực đến hết đường Hải Thượng Lãn Ông (trạm biến áp 110); phía Nam
giáp xã Tân Trung (từ Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ - An Hòa Tự); phía Bắc
giáp ngã ba hẻm nước mắm cũ.
Thị trấn Chợ Vàm: Phía Đông - Đông Bắc giáp sông Cái Vừng và sông
Tiền; phía Nam giáp đường đất hiện hữu (ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm); phía
Tây giáp tuyến dân cư vượt lũ; phía Tây Bắc giáp sông Cái Vừng và đường Tỉnh
lộ 954, tuyến đê Bắc kênh K26 tính từ đường Tỉnh lộ 954 trở vào phía Tây 1.000
mét, toàn tuyến đường lộ sau lấy vào trong 300 mét.
h) Huyện An Phú:
Toàn bộ địa giới hành chính ấp An Hưng, ấp An Thịnh của thị trấn An Phú và
ấp Tân Khánh, ấp Tân Thạnh, ấp Tân Bình của thị trấn Long Bình.
i) Huyện Tịnh Biên:
Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Tịnh Biên, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Nhà
Bàng, xã Thới Sơn, xã Nhơn Hưng, xã Núi Voi, xã An Phú theo đồ án quy hoạch
chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017.
k) Huyện Tri Tôn:
Thị trấn Tri Tôn: Toàn bộ địa giới hành chính hiện hữu của thị trấn Tri Tôn,
xã Châu Lăng và xã Núi Tô. Ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp xã
An Hảo, xã Lê Trì; phía Nam giáp đô thị Cô Tô, xã Ô Lâm; phía Đông giáp xã Tà
Đảnh; phía Tây giáp xã Lương Phi, xã An Tức.
Thị trấn Ba Chúc: Phía Bắc giáp với đất nông nghiệp thuộc khóm An Định
A và khóm An Định B; phía Nam giáp với đất nông nghiệp thuộc khóm An Hòa
A và khóm Thanh Lương; phía Đông giáp xã Lê Trì; phía Tây giáp xã Vĩnh Phước.
Thị trấn Cô Tô: Toàn bộ địa giới hành chính thuộc khu vực khóm Sóc Triết
và tuyến dân cư Kênh 15.
l) Huyện Thoại Sơn:
Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Phú Hòa, thị trấn Óc Eo và thị trấn Núi
Sập.
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m) Khu dân cư, khu công nghiệp, khu di tích lịch sử, nơi danh lam thắng
cảnh, nơi tôn nghiêm tín ngưỡng, trường học, bệnh viện, chợ, trụ sở cơ quan.
n) Khu vực trong phạm vi 300 mét tính từ ranh giới quy định từ điểm a đến
điểm m khoản 3 Điều này không được nuôi chim yến.
4. Các khu vực được nuôi chim yến
Khu vực nằm ngoài các khu vực được quy định tại khoản 3 của Điều này.
5. Quy định chuyển tiếp
Các cơ sở nuôi chim yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu
lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này được giữ nguyên
hiện trạng; không được cơi nới, mở rộng, sử dụng loa phóng phát âm thanh và
ngừng hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây
dựng Đề án sắp xếp cho phù hợp.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa X
Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 18
tháng 12 năm 2021.
Nơi nh n:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế các bộ: NN và PTNT, TN và Môi trường;
- Website Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND,
UBMTTQVN tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG,
Truyền hình Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang;
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;
- Website tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học, Cổng thông
tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-M.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Nưng

