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TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị ban hành Quyết định quy định mật độ chăn nuôi 

 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 

 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Công văn số 04/UBND-KTTH ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét ban hành Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến 

năm 2030, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

Luật Chăn nuôi năm 2018 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020), theo đó, tại 

khoản 5 Điều 53 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào mật độ chăn 

nuôi của vùng quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương” (gọi tắt là Luật Chăn nuôi). 

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

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2020), theo đó tại khoản 

4 Điều 22 quy định “Căn cứ chiến lược phát triển chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi 

và môi trường sinh thái, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mật độ chăn nuôi 

của địa phương nhưng không vượt quá mật độ chăn nuôi vùng” (gọi tắt là Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP). 

Ngành chăn nuôi của tỉnh hiện đang phát triển theo hướng chuyển dịch 

dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp; 

Dự thảo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx
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chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín theo chuỗi liên 

kết; Giai đoạn 2015-2020, giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá so sánh 2010) tăng 

bình quân 12,4%/năm. Năm 2020, giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 4.313 tỷ đồng; 

giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 14,3% giá trị sản xuất toàn ngành nông lâm 

thủy sản. Đặc biệt hiện nay, tỉnh đã thu hút được 145 dự án chăn nuôi đang được 

các Nhà đầu tư quan tâm với tổng diện tích 4.423,68 ha, tổng vốn đầu tư 

21.097,15 tỷ đồng, với quy mô dự án gồm 44.569 con bò (34.569 con bò thịt, 

10.000 con bò sữa), 2.920.415 con heo (3.700 con heo nái cụ kỵ, 6.400 con heo 

nái ông bà, 401.900 heo nái bố mẹ, 2.504.250 con heo thịt, 4.165 con heo đực 

giống), 40.000 con gà trứng giống bố mẹ, 19.200 con vịt đẻ trứng. Hiện có 12 

dự án đã đi vào hoạt động với số lượng: 32.200 con bò (9.588 con bò thịt, 

13.796 con bò cái, 63 con bò đực, 1.753 con bê, 7.000 con bò sữa cho sản lượng 

sữa tươi đạt 1.470 tấn/tháng); 52.824 con heo (1.512 con heo nái cụ kỵ, 7.851 

con heo nái bố mẹ, 1.030 nái hậu bị, 26.267 con heo thịt, 663 con heo đực 

giống, 7.782 heo con theo mẹ, 7.719 heo con cai sữa). 

Việc phát triển chăn nuôi mạnh trong thời gian gần đây nếu không thực 

hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi, không quy định 

mật độ chăn nuôi phù hợp để kiểm soát tình hình chăn nuôi sẽ gây mất cân đối 

giữa lâm nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi; ô nhiễm môi trường sinh thái, ảnh 

hưởng đến sức khoẻ cộng đồng dân cư. 

Ðể ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững, đảm bảo theo quy định 

tại Ðiều 22 của Nghị định số 13/2020/NÐ-CP ngày 21/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định mật độ chăn nuôi Vùng Tây Nguyên đến năm 2030 không 

vượt quá 1,0 đơn vị vật nuôi (viết tắt là ÐVN)/01 ha đất nông nghiệp, việc xây 

dựng và ban hành Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai đến năm 2030 là rất cần thiết và bắt buộc để đảm bảo thực thi Luật Chăn 

nuôi năm 2018; đồng thời là cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh 

vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT 

ĐỊNH 

1. Mục đích 

- Quy định chi tiết nội dung được giao tại khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi 

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào mật độ chăn nuôi của vùng quy định mật 

độ chăn nuôi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.  

- Định hướng phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, 

môi trường sinh thái của tỉnh và và phù hợp với chiến lược phát triển chăn nuôi cả 

nước. Qua đó tạo cơ sở pháp lý để các địa phương xác định định hướng phát triển 

chăn nuôi về quy mô đàn vật nuôi phù hợp; giúp người chăn nuôi xác định các địa 

bàn khuyến khích phát triển chăn nuôi, lựa chọn quy mô chăn nuôi, yên tâm đầu 

tư lâu dài, đầu tư chăn nuôi trang trại quy mô lớn, góp phần nâng cao hiệu quả 

chăn nuôi, cải thiện môi trường, bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học và phát triển 

bền vững. 
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2. Quan điểm xây dựng Quyết định 

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định 

của Luật Chăn nuôi, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP và các văn bản có liên quan. 

- Các quy định có tính thống nhất, ổn định lâu dài trên địa bàn toàn tỉnh, 

phù hợp với sự phát triển các ngành, các lĩnh vực, từng bước phát triển chăn nuôi 

gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

- Việc xác định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh dựa trên cơ sở tính toán 

tổng số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh được quy đổi sang đơn vị vật nuôi 

chia cho tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh; dựa trên định hướng phát triển 

chăn nuôi của tỉnh đến năm 2030. 

3. Nguồn lực và điều kiện thi hành văn bản: 

Nội dung dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai đến năm 2030, trong đó quy định cụ thể mật độ chăn nuôi của các huyện, 

thị xã, thành phố. 

Chính vì vậy, các nội dung được quy định tại Dự thảo Quyết định này là cơ 

sở pháp lý để Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý, phát 

triển chăn nuôi tại địa phương phù hợp với quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh, 

phù hợp với quy định của Luật Chăn nuôi, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP và tình 

hình thực tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi 

theo hình thức trang trại (quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ) phải đáp ứng yêu 

cầu về mật độ chăn nuôi theo quy định tại Quyết định này. 

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm 

hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này ở các 

địa phương; phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các dự án đầu tư phát triển chăn nuôi theo quy hoạch đã được cấp thẩm 

quyền phê duyệt, đảm bảo mật độ chăn nuôi tại Quy định này; các sở, ban, ngành 

có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối 

hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực chăn nuôi. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Quyết định quy 

định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 thực hiện theo 

đúng quy trình của 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 

tháng 6 năm 2020 và 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 theo trình tự như sau: 

1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định. 

 2. Xây dựng dự thảo Quyết định và Tờ trình dự thảo Quyết định quy định 

mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030. 

3. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản gửi đến các sở, ban, ngành, UBND các 
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huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan. 

4. Đăng tải dự thảo Quyết định, dự thảo Tờ trình trên Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân chịu sự tác động. 

5. Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý; chỉnh lý dự thảo và hoàn 

chỉnh hồ sơ gửi sở Tư pháp thẩm định. 

6. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn thiện dự thảo 

Quyết định trình UBND tỉnh. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT 

ĐỊNH 

1. Bố cục dự thảo 

Dự thảo Quyết định gồm 04 Điều, cụ thể: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

2. Nội dung cơ bản 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

- Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 

2030. 

- Quyết định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có 

liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Điều 2. Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 

Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 không vượt quá 

1,0 ĐVN/01ha đất nông nghiệp, trong đó quy định cụ thể mật độ chăn nuôi của 

các huyện, thị xã, thành phố. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Gửi kèm dự thảo Quyết định; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo 

cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định; Bảng tổng 

hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý 

kiến góp ý; Báo cáo thuyết minh cách tính mật độ chăn nuôi). 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, CCCNTY, Thắng. 

GIÁM ĐỐC 
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