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BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình các nội dung  

theo ý kiến của các Thành viên ủy ban nhân dân tỉnh  

 

Kính gửi :  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ 

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về 

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

khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy 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 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Tờ trình của UBND tỉnh 1.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiếp thu, giải trình các 

nội dung theo ý kiến của cac Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau: 

1. Tổng hợp ý kiến của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 04/11/2022, Cơ quan soạn thảo (Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) nhận được các văn bản về ý kiến của các Thành 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, như sau:  

        Tổng hợp các ý kiến góp ý của các Thành viên UBND tỉnh 
 

TT Đơn vị  Đồng ý Không 

đồng ý 

Ý kiến 

khác 

Tiếp thu  

- Giải trình 

1 Lãnh đạo Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh 

x   Tiếp thu 

2 Lãnh đạo Công an 

tỉnh 

x   Tiếp thu 

3 Lãnh đạo Sở Nội 

vụ 

x   Tiếp thu 

4 Lãnh đạo Sở Ngoại 

vụ 

x   Tiếp thu 

5 Lãnh đạo Sở Văn 

hóa Thể thao và Dư 

lịch 

x   Tiếp thu 

6 Lãnh đạo Sở Tài 

nguyện và Môi 

trường 

x   Tiếp thu 

7 Lãnh đạo Sở Thông x   Tiếp thu 

                                                 
1 Ngày 26/10/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 3226/SNN-KH về việc xin 

ý kiến Thành viên UBND tỉnh đối với hồ sơ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum. 



 

tin và Truyền thông 

8 Lãnh đạo 

 Sở Y tế 

X  X Tiếp thu và 

giải trình 

9 Lãnh đạo Sở Khoa 

học và Công nghệ 

x   Tiếp thu 

10 Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

x   Tiếp thu 

11 Lãnh đạo Sở Giáo 

dục – Đào tạo 

x   Tiếp thu 

12 Lãnh đạo Sở Nội 

vụ 

x   Tiếp thu 

13 Lãnh đạo Thanh 

Tra tỉnh 

x   Tiếp thu 

14 Lãnh đạo  

Ban Dân tộc 

x   Tiếp thu 

15 Lãnh đạo Sở Giao 

thông- Vận tải 

x   Tiếp thu 

16 Lãnh đạo Sở Lao 

động – Thương 

binh và Xã hội 

x   Tiếp thu 

17 Lãnh đạo Sở Xây 

dựng 

x   Tiếp thu 

18 Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

x   Tiếp thu 

19 Lãnh đạo Sở Tài 

chính 

x   Tiếp thu  

20 Lãnh đạo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

x   Tiếp thu  

21 Lãnh đạo Sở Tư 

pháp 

Theo Báo cáo số 363/BC-STP ngày 25/10/2022 

của Sở Tư pháp về Thẩm định dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

2. Tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý: 

Ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Đồng chí Giám đốc Sở 

Y tế. 

- Ý kiến: Đồng ý với hồ sơ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu và rà soát bổ sung vào dự 

thảo Nghị quyết khu vực không được phép nuôi chăn nuôi tại Phường Nguyễn 

Trãi: gồm Tổ dân phố 1, 2, 3 Phường Nguyễn Trãi; lý do là phường nội thị, tập 

trung đông dân cư, trên địa bàn có điểm trường mẫu giáo, trường Tiểu học và 

THCS Nguyễn Du, trụ sở UBND, HĐND phường Nguyễn Trãi. 

- Cơ quan soạn thảo (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giải trình 

như sau: Theo Văn bản số 5006/UBND- KTN ngày 06/11/2022 của UBND 

thành phố Kon Tum về việc bổ sung nội dung vào dự thảo Nghị quyết HĐND 



 

tỉnh. Trong đó, địa phương đề xuất về quy định khu vực trên địa bàn phường 

Nguyễn Trãi, như sau: 

Từ mặt đường vào 30m đối với các khu dân cư: Khu dân cư dọc tuyến 

đường Nguyễn Văn Linh, thuộc Tổ dân phố 1,2,3,4 (đoạn từ đường Trần Đại 

Nghĩa đến Cầu Đăk Tía); Khu dân cư dọc tuyến đường Tôn Đản, thuộc Tổ dân 

phố 1 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Phan Văn Viêm); Khu dân cư 

dọc tuyến đường Lương Thế Vinh thuộc Tổ dân phố 1,2 (đoạn từ đường Nguyễn 

Văn Linh đến đường Phan Văn Viêm); Khu dân cư dọc tuyến đường Mai Xuân 

Thưởng thuộc Tổ dân phố 2,3 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Phan 

Văn Viêm); Khu dân cư dọc tuyến đường Hồ Quý Ly, thuộc Tổ dân phố 3 (đoạn 

từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Phan Văn Viêm); Khu dân cư, thuộc Tổ 

dân phố 3, 4 (dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh đến hẻm 21 đường Đặng Tất); 

Khu dân cư, thuộc Tổ dân phố 4 (dọc tuyến đường Trương Vĩnh Ký); Khu dân cư 

phía bắc dọc tuyến đường Phan Văn Viêm, thuộc Tổ dân phố 1, 2, 3 (đoạn từ 

đường Tôn Đản đến đường Đặng Tất). 

Theo báo cáo của UBND thành phố Kon Tum, qua rà soát các khu vực 

quy định không được phép chăn nuôi tại phường Nguyến Trãi cho thấy không 

cơ sở, hộ chăn nuôi trong các khu vực này bị tác động (Không thuộc đối tượng 

phải di dời cơ sở chăn nuôi).  

3. Hồ sơ kèm theo: 

(1). Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định 

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

chăn nuôi, quy 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 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

(2). Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum xem xét, ban hành Nghị quyết. 

(3). Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. 

(4). Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương. 

(5). Báo cáo Thẩm định của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. 

(7). Báo cáo thuyết minh, tiếp thu giải trình các nội dung theo Báo cáo 

Thẩm định của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. 

(8) Các ý kiến của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung theo ý kiến của các 

Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh của cơ quan soạn thảo, kính đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh  tỉnh và các Thành viện Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét./. 
 

   KT.GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên (Kính trình); 

- Thành viên UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, PKH, VP Sở. 
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