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                      Kính gửi:  

                                    - Các Sở, ban, ngành; 

                                    - Cục Thuế tỉnh; 

                                    - Các Nhà đầu tư có dự án xây dựng trang trại  

                                      chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh; 

 
 

 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 289/UBND-

KTTH, ngày 17/01/2022 về việc xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến các 

dự án trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh; trong đó, giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Cục Thuế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, theo 

dõi việc nhà đầu tư có nhu cầu cho các tổ chức hoặc cá nhân khác thuê toàn bộ 

tài sản (trang trại chăn nuôi heo) để thực hiện chăn nuôi và kinh doanh, bảo đảm 

tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các Quy chế, quy định của tỉnh; kịp 

thời xử lý những vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật. 

Ngày 16/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 

259/SKH-KTĐN đề nghị các đơn vị có liên quan báo cáo các quy định của pháp 

luật liên quan đến việc Nhà đầu tư cho thuê dự án trang trại chăn nuôi heo trên 

địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công 

văn số 319/SNN-KHTC, ngày 21/02/2022), Sở Tài nguyên và Môi trường 

(Công văn số 349/STNMT-QHGĐ, ngày 25/02/2022), Sở Tư pháp (Công văn 

số 167/STP-QL&TTr, ngày 22/02/2022), Cục Thuế tỉnh (Công văn số 

501/CTDNO-NVDTPC, ngày 21/02/2022) và quy định của pháp luật hiện hành, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc Nhà đầu tư cho các tổ chức hoặc cá 

nhân khác thuê lại toàn bộ tài sản (trang trại chăn nuôi heo) để thực hiện chăn 

nuôi và kinh doanh, như sau:   

1. Đối với Nhà đầu tư cho thuê lại toàn bộ tài sản (trang trại chăn nuôi 

heo) và Nhà đầu tư thuê lại tài sản:  

1.1. Đối với Nhà đầu tư cho thuê lại toàn bộ tài sản: 

- Nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương hoặc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện các dự án trang trại chăn nuôi 

heo. Trường hợp có nhu cầu ký hợp đồng cho thuê lại toàn bộ tài sản (trang trại 



 

chăn nuôi heo) với tổ chức hoặc cá nhân khác để thực hiện chăn nuôi và kinh 

doanh phải đảm bảo các điều kiện như sau:  

+ Việc Nhà đầu tư cho tổ chức hoặc cá nhân nhận thuê lại toàn bộ tài sản 

(trang trại chăn nuôi heo) sau khi dự án đã hoàn hoàn thành giai đoạn đầu tư và 

được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Trường hợp Nhà đầu tư cho tổ chức hoặc cá 

nhân có yếu tố nước ngoài (Nhà đầu tư nước ngoài) thuê lại toàn bộ tài sản để 

thực hiện chăn nuôi và kinh doanh thì phải có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để xin ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh trước khi Nhà đầu tư ký hợp đồng 

cho thuê tài sản (đối với các dự án đến thời điểm ký ban hành văn bản này chưa 

thực hiện ký hợp đồng cho thuê tài sản). 

+ Nhà đầu tư cho tổ chức hoặc cá nhân có yếu tố nước ngoài (Nhà đầu tư 

nước ngoài) thuê lại toàn bộ tài sản (trang trại chăn nuôi heo) thì phải có Tờ 

trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp xin ý kiến UBND tỉnh trước khi 

ký hợp đồng cho thuê tài sản. 

+ Việc Nhà đầu tư cho tổ chức, cá nhân thuê lại toàn bộ tài sản không làm 

thay đổi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà đầu tư đã được chấp thuận 

theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan. 

1.2. Đối với Nhà đầu tư thuê lại toàn bộ tài sản (trang trại chăn nuôi heo): 

Trong quá trình chăn nuôi tổ chức và cá nhân phải đáp ứng các điều kiện 

chăn nuôi quy định tại Điều 55 và thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2, Điều 

57 Luật Chăn nuôi năm 2018: 

- Điều 55. Quy định về điều kiện chăn nuôi trang trại: (1). Chăn nuôi 

trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây: (a) Vị trí xây dựng trang trại phù 

hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, chiến lược 

phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 4 

và khoản 5 Điều 53 của Luật này; (b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng 

cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi; (c) Có biện pháp bảo vệ 

môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; (d) Có chuồng 

trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi; (đ) Có hồ sơ ghi 

chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, 

vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ trong 

thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi; (e) Có khoảng 

cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của 

hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại. 

(2). Tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải được cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi”. 

- Khoản 2 Điều 57 quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chăn nuôi: 

(a) Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 của Luật 

này; (b) Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong 

chăn nuôi; (c) Xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ 



 

môi trường; (d) Bảo đảm đối xử nhân đạo với vật nuôi theo quy định của pháp 

luật”. 

- Chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện chăn nuôi và kinh doanh 

theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật khác có liên quan.  

2. Cục Thuế tỉnh: 

- Căn cứ hồ sơ và hợp đồng cho thuê tài sản giữa Nhà đầu tư cho thuê và 

Nhà đầu tư nhận thuê tài sản để thực hiện công tác quản lý thuế theo quy định. 

- Trên cơ sở các dự án Nhà đầu tư đã cho thuê tài sản và hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá hiệu quả về các khoản thu thuế của Nhà nước 

đối với 02 (hai) phương án: (1) Nhà đầu tư trực tiếp chăn nuôi heo sau khi hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng. (2) Nhà đầu tư cho tổ chức, cá nhân thuê lại tài sản (trang 

trại chăn nuôi heo) để thực hiện chăn nuôi sau khi đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

khi có đủ cơ sở. Qua đó, kiến nghị UBND tỉnh xem xét về việc tiếp tục cho phép 

các Nhà đầu tư cho thuê tài sản (Thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh); thời gian báo cáo trước ngày 30/6/2022.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát theo pháp luật chuyên ngành để các dự án triển khai đầu tư, kinh 

doanh đúng theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình triển khai nếu có nội dung vướng mắc hoặc chưa phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành, đề nghị các Sở, ban, ngành và Nhà đầu tư 

kịp thời có ý kiến về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh 

xem xét, giải quyết. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Nhà đầu tư 

cho tổ chức hoặc cá nhân khác thuê lại toàn bộ tài sản (trang trại chăn nuôi heo) 

để thực hiện chăn nuôi và kinh doanh trên địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, KTĐN (Tr). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

       Dương Minh Châu      
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