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KE HOACH
Thy'c hin Ngh quyt s 160/2021/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa HOND
tinh Quy dnh khu vyc thuc ni thành cüa thành phô, thj xã, th trn, khu
dan cu không du'9'c phép chän nuôi, quy d!nh yang nuôi chim yn và chInh
sách h trç khi di do'i co s& chän nuôi ra khói khu vyc không du'çrc phép chän
nuôi trên da bàn tinh Quãng Tr!

Thrc hin Nghj quyêt
160/2021/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cUa Hi
dông nhân dan tinh Quy djnh khu virc thuc nti thânh cña thành phô, thj x, thj
trân, thu dan cu không duçc phép chän nuôi, quy djnh v1ing nuôi chirn yen va
chInh sách ho trg khi di dOi Co sO chàn nuôi ra khOi khu virc không dirçc phép
chän nuôi trên dja bàn tinh Quâng Trj (Sau day gçi là Nghj quyêt 160). Dê thirc
hin có hiu qua Nghj quyêt 160, UBND tinh ban hành Ké hoach thirc hin vOi
các ni dung chU yêu sau:
I. Myc dIch, yêu cu
1. Myc dIch
- Tuyên truyn, ph bin ni dung Nghj quyt 160 dn các t chOc, cá nhân lien
quan hoat dng chän nuôi trên dja bàn tinh nhäm nâng cao nhn thOc, tao sir chuyên
biên tIch circ, dua cong tác quãn 1 chan nuôi di vào nê nép, tmg buOc sap xêp các co
sO chãn nuoi trong khu vrc thông chrçic phép chän nuôi dtrqc quy djnh trong Nghj
quyêt phãi ng&ng hoat dng hoc di dOi den dja diem phü hçp, giüp cho ngành chàn
nuOi phát triên ben vüng, giãm thiêu ô nhiêm mOi tri.rOng và djch bnh.
- Phát buy vai trO, trách nhim, tInh chü dng và tIch cçrc cüa các SO, ngành,
Co quan, dja phucmg trong to chOc thirc hin Nghj quyêt 160 báo dam kjp thOi,
dông b, thông nhât và hiu qua.
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2. Yeu cau
- Xác djnh rô nhim viii, trách nhim cüa các SO, ngành và các dja phinmg
trong to chOc thrc hin Nghj quyêt 160.
- Qua trInh thirc hin phâi dam bão phM hçip chtt ch, có hiu qua giUa các
SO, ngành và dja phiiang; thirc hin chInh sách dam bão khách quan, cong thai,
minh bach, dung doi tung, dung nôi dung và l trmnh thirc hin Nghj quyêt 160,
tránh lam xáo trn den dOi song cüa nguOi dan.
II. Ni dung thiuc hin
1. T chirc quán triêt, pM bin, tuyên truyn sâu rng ni dung cüa Nghj
quyêt 160, các van bàn lien quan nhu LutChàn nuôi, Nghj djnh, Thông tu và cãc
van bàn lien quan 1mb vrc chän nuoi den các co quan, don vj thuc HDND,
UBND các
và CáC co quan, tO chtc, cá nhân có lien quan.
- Co quan thirc hin: SO NOng nghip và Phát trin nOng thôn.
so
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- Ca quan phi hçip: Các Sâ, ban, ngành c.p tinh; Báo Quàng Tr, Dài Phát
thanh và Truyên hInh tinh Quáng Trj; UBND cap huyn, UBND cap xä.
- Thii gian thrc hin: Thumg xuyên trong giai don 2022 - 2024.
2. Xây drng, ban hành các van bàn chi dao, hithng dn trin khai thrc hin
Nghj quyêt và gän viii thi hành các 1ut, van bàn pháp 1utt có lien quan den Lut
Chän nuôi thuc phm vi quân 1 cña tinh.
- Dan vj chü trI: Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn.
- Dan vj phéi hcrp: Các S&, ban, ngành cp tinh và các dja phu'cing.
- Thai gian thrc hin: Qu' I, II nàm 2022.
3. Rà soát, thng ké ca sa, h chàn nuôi, tng dan vt nuôi, ca sà nuôi chim
yen näm trong khu virc không duçic phép chàn nuôi trên dja bàn tInh Quáng Trj.
- Dan vj chü tn: Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn.
- Dan vj phi hçip: Cic Thng ké tinh; UBND cap huyn.
- Thai gian thirc hin: Qu II, III nãm 2022.
4. Xây drng K hotch, 1 trInh thirc hin chm dirt hoat dng chän nuôi, di
dôi ca sâ chän nuoi ra khôi khu virc không duçic phép chän nuôi tai các huyn, thj
xâ, thành phô; triên khai cam kêt giU nguyen hin trng, không dixçc ccyi nOi,
không sü' diing ba phóng phát am thanh dôi vOi các cci sa nuôi chirn yen trong
khu virc không dugc phép chãn nuôi.
- Dan vj chü tn: UBND cp huyn, UBND cap xã.
- Dan vj phi hcp: Các Sâ, ban, ngành tInh; các to chirc, Ca nhân.
- Thai gian thirc hin: Qu II, III näm 2022.
5. Thirc hin h trçY di dai dM vâi các ca sâ chän nuôi ra khôi khu virc không
&xçlc phép chän nuôi.
- Dan vj chü trI: UBND cp huyn.
- Dan vj ph& hçip: Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn, S Tài chInh;
các Sâ, ban, ngành cap tinh, các to chirc, cá nhân.
- Thai gian thrc hin: t1r näm 2022 - 2024.
6. Xr l các trtthng hçrp vi phm trong chän nuôi quy djnh tai Nghj djnh s
14/20211ND-CP ngày 01/3/2021 cüa ChInh phü quy djnh xi:r phat vi phm hành
chInh ye chän nuôi.
- Chju trách nhim thirc hin: Các cá nhân có thm quyn quy djnh tai Nghj
djnh so 14/2021/ND-CP ngày 01/3/2021 cia ChInh phi:i.
- Thai gian thirc hin: Thixang xuyên lien tVc.
III.
Kinh phi thiuc hin

Ngun kinh phi h trq trirc tip d thirc hin vic di dai chung tr?i ra khOi
khu vrc không duçic phép chän nuôi bô trI tü ngân sách tinh 70%, ngân sách
huyn 30%.
IV.T chii'c thirc hin

1. Các Sâ, ban, ngành cp tinh; UBND cp huyn, UBND cp xà can cir chirc
nang, nhim vv dugc giao và tInh hInh thrc tê tai ca quan, dan vj, dja phuang
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mInh, chü dng xây dmg K ho?ch trin khai thirc hin theo nhim vi diicic phân
công, bão dam diing tiên d, chat krcing, hiu qua, tiêt kim.
2. S& Nông nghip và Phát triên nông thôn:
- Chü trI, pMi hcip vi các don vj lien quan và UBNID cp huyn triên khai
thuc hiên Ké hoach.
- Chü tn, phi hçp vOi Si Tài chInh hung dn h so, trinh tir, thu tiic h trçT
di dñ Co si chän nuôi ra khôi khu virc không du'cic phép chàn nuôi trên dja bàn
tinh Quãng Trj.
- Chju trách nhim thng hçip, thm djnh nhu cAu kinh phi cüa các huyn, thj
xã, thành phô gui S& Tài chInh tham muii UBND tinh bô trI kinh phi.
- Theo dOi, giám sat vic thirc hin K ho?ch, tng hçip kêt qua thirc hin, báo
cáo UBND tinh truo'c ngày 20 tháng 11 hang näm; tong hçrp, báo cáo kêt qua triên
khai thirc hin ye B Nông nghip và Phát triên nông thôn và UBND tinh theo
hi.rng dan, yêu câu cüa co quan có thâm quyên.
3. Sr Tài chInh: Can cir nhu CâU kinh phi do S Nông nghip Va PTNT tong
hçip và de xuât cüa các huyn, thành phô, thj xà Va khã nãng can dôi ngãn sách,
tham mmi UBND tinh phân bô kinh phi thirc hin chính sách theo quy djnh;
hithng dan thanh toán, quyét toán kinh phi thirc hin theo quy djnh cüa Lut Ngân
sách nhà nuóc và CáC van bàn hng dn lien quan.
4. S& Tài nguyen và Môi tru'&ng: Hithng din vic thirc hin các quy djnh v
môi tru&ng, thu tVc dat dai dôi vi các co s chãn nuôi trén dja bàn tinh; to chuc
thanh tra, kiêm tra và xir 1 truè'ng hçip vi phm ye báo v môi truYng dôi vâi hoit
dng chän nuôi thuc phim vi quán 1 cüa ngành.
5. S& Xãy dirng: Hrn9ng dn các quy djnh v cp phép xây dirng di vói các
co sâ chàn nuôi, co sâ nuôi chim yen trén dja bàn tinh; to chrc thanh tra, kiêm tra
va xi:r l các trixmg hçip vi phm ye xây dçrng thuc thãm quyên, phrn vi quán 1
cüa ngành.
6. Cong an tinh: Phi hgp vâi Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn Va
các Sâ ngành có lien quan kiêm tra các hotdng san xuât, kinh doanh trong flnh
virc chän nuôi; kiêm soát cht chë vic chap hành các quy djnh ye môi tnrng
trong chAn nuôi theo dung quy djnh cüa pháp 1ut.
7. Ciic Thng kê: Hang nãm, t chuc diu tra, thng kê s luqng dâu con
chän nuôi; so hrçing co sâ nuôi chim yen và san phâm to yen phic v tInh toán các
chi tiêu lien quan.
8. Sv Thông tin và Truyên thông, Báo Quãng TrI, Dài Phát thanh và
Truyn hmnh tinh Quãng Tr:
- S Thông tin và Truyn thông chU trI huàng dn các co quan báo chI, co
quan thông tin dai chüng tren dja bàn tuyen truyên sâu rng ni dung, rniiC dIch,
nghia ye ni dung Ngh quyêt trên các phi.rcrng tin thông tin di chung và h
thông dài truyen thanh co su.
- Báo Quàng Trj, Dài Phát thanh vã Truyên hInh tinh tang cung xây dirng
các tin, bài, chuyên dê, phóng sir tuyên truyên, phO bien ni dung Nghj quyêt tren
các phu'ang tin thông tin di chüng trên dja ban toàn tInh.
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9. D nghj fly ban Mt tr.n th quc Vit Nam tinh và các t chirc doàn th
tang clx&ng tuyên truyén, phô biên ni dung Nghj quyêt 160 cho các hi viên, doãn
viên; dông thii, giám sat qua trinh thirc hin Nghj quyêt.
A
10. UBND cac huyçn, th xa, thanh pho
- T chIrc tuyên truyn, pht bin và huó'ng dn ni dung Nghj quyêt 160, các
van ban lien quan nhtx Lut Chãn nuôi, Nghj djnh, Thông tii và các van bàn lien
quan linh virc chän nuôi và Kê hoch nay den UBND cap xã và các to chirc, Ca
nhân Co lien quan tai dja phwing biêt, thirc hin.
- Xây dirng K hoch trin khai ci th các ni dung theo K hoach cüa
UBND tinh, chO dng bô tn kinh phi dôi rng cüa dja phuang dé thirc hin. Tong
hçip so luçing, nhu câu kinh phi ho trci di di cc sâ chãn nuôi hang näm giri Sà
Nông nghip và PTNT, Si Tài chInh trInh UBND tinh phê duyt, cap kinh phi.
- Chi dao fly ban nhân dan xâ, phung, thj trn hi.róng dn nguii chän nuôi
thrc hin kê khai hot dng chän nuôi; tiên hành kháo sat, kiêm tra thirc te các co
si chàn nuôi, nba nuôi chirn yen hin có trên dja bàn. Rà soát, thông kê các cci sâ
chãn nuôi, nhà nuôi chim yen näm trong khu virc khOng diiçc phép chän nuôi dê
xây drng kê hoach, l trInh châm dirt hoat dng chän nuôi, di di cci sâ chän nuôi
ra khOi khu virc không duçic phép chän nuôi; triên khai cam ket gi nguyen hin
trng, không duqc ccii nói, không sCr diing ba phóng phát am thanh dôi vâi các cci
s& nuôi chim yen trong khu virc không dugc phép chän nuOi.
- Theo dOi, chi dao vic trin khai thirc hin Nghj quyt 160 ti dja phircing;
báo cáo tong hcip kêt qua thirc hin cho Sâ Nông nghip và PTNT, UBND tinh
truóc ngày 15 tháng 11 hang nãm.
Trên day là Ké hoach thirc hin Nghj quyt 160, fly ban nhân dan tinh yêu
câu các Sâ, ban, ngành cap tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thành pho, thj xä
nghiêm tOc triên khai thrc hin. Trong qua trInh triên khai thirc hin nêu có khó
khän, vtrâng mac, các dcin vj báo cáo ye S& Nông nghip và Phát triên nông thôn
dê tong hcrp, báo cáo UBND tinh.IJ%
Noi nhin:
- TT,HDND tinh;
- CT, PCI TI Ha S5? Dong;
- UBMTTQVN và các Doàn the tinh;
- Các Sâ, ban, nganh cp tinh;
- Dài PT-TH tinh, Báo Quâng Trj;
- Chi cc Chãn nuôi và Th(i y;
- UBND huyn, TX, TP;
- CVP, PVP Nguyen Ccru;
- LLru: VT, KTph.tt'
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