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               Quan Sơn, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

 

  Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Công an huyện; 

- Các Đồn Biên phòng; 

- Đội quản lý thị trường số 11. 

     

Thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã đã 

được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, 

hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn 

tình trạng người dân bẫy bắt, buôn bán các loài động vật, chim hoang dã, chim di 

cư. Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật, chim hoang dã, 

chim di cư, đặc biệt trong mùa di cư của các loài chim tự nhiên. Chủ tịch UBND 

huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục triển khai thực nghiêm túc Chỉ 

thị 29/CT-TTg, ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mốt số giải pháp cấp 

bách quản lý động vật hoang dã; Công văn số 11985/UBND-NN ngày 03/10/2017, 

số 14276/UBND-NN ngày 12/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về 

tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ, bảo tồn và phát triển các loài chim hoang dã; Công văn 

số 289/UBND-NNPTNT ngày 24/3/2020 của UBND huyện Quan Sơn về việc 

tăng cường quản lý, kiểm soát việc nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ các 

loài động vật hoang dã trái phép. 

- Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ động vật, chim hoang dã, chim 

di cư (ĐVHD) trong tự nhiên; tuyên truyền không săn bắn, bẫy bắt, nuôi nhốt, mua 

bán, vận chuyển trái phép ĐVHD; phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường 

công tác kiểm soát hành vi khai thác, săn bắn, bẫy bắt, tàng trữ, mua bán, vận 

chuyển, tiêu thụ và sử dụng ĐVHD trái pháp luật; công tác quản lý, kiểm tra các cơ 

sở nuôi, kinh doanh ĐVHD trên địa bàn, nhằm đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường 

và vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, phát hiện và ngăn 

chặn kịp thời hành vi đưa ĐVHD không có nguồn gốc hợp pháp vào cơ sở nhằm 

hợp thức hóa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp tục rà soát và triển khai cho 

các cơ sở kinh doanh, chế biến, cơ sở nuôi nhốt ĐVHD ký cam kết không mua bán, 

sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật ĐVHD không có nguồn gốc hợp 
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pháp; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, 

các loại súng săn để phòng ngừa săn bắn động vật rừng trái pháp luật. 

2. Hạt Kiểm lâm: Tham mưu cho Thường trực UBND huyện chủ động phối 

hợp với chính quyền địa phương, các chủ rừng nhà nước và các đơn vị có liên quan 

thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD trên 

địa bàn huyện; rà soát, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ tiềm ẩn về săn 

bắn, bẫy bắt, vận chuyển, buôn bán ĐVHD để có phương án nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn các loài ĐVHD. 

- Phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường, các phòng chuyên 

môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ 

nhằm ổn định công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển các loài động vật, 

chim hoang dã trên địa bàn theo hướng bền vững. 

- Chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm, Kiểm lâm làm việc tại địa bàn tham mưu 

cho Chủ tịch UBND cấp xã phối hợp với các khối đoàn thể và các đơn vị liên 

quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cài cắm, nắm bắt thông tin các đối 

tượng, hành vi bẫy bắt, mua bán, vận chuyển ĐVHD; phối hợp với Công an, 

Quân sự, Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, 

chim hoang dã, chim di cư. 

3. Công an huyện: Phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện 

tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến ĐVHD; đặc biệt là tập trung triệt phá 

các đường dây, ổ nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia qua địa bàn huyện 

trong việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu. tạm nhập, tái xuất, 

quá cảnh trái phép mẫu vật các loài ĐVHD; phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi 

quảng cáo, mua bán trái phép mẫu vật ĐVHD trên các trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội. Tiếp tục chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền cơ 

sở, các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công 

cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, các loại súng săn để phòng ngừa săn, bẫy bắn động vật rừng 

trái pháp luật. 

4. Các Đồn Biên phòng: Phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn 

huyện tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, khu vực 

đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật 

các trường hợp mua, bán, vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép ĐVHD; đẩy 

mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới về các hành 

vi vi phạm chế độ quản lý, bảo vệ ĐVHD, không săn bắn, bẫy bắt, nuôi nhốt, mua 

bán, vận chuyển trái phép các loài ĐVHD. 

5. Đội quản lý thị trường số 11: theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền 

được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời 

các hành vi mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, quảng cáo các loài động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, các loài ĐVHD nguy 

cấp thuộc các Phụ lục CITES và các sản phẩm, bộ phận dẫn xuất của chúng. 
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6. Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch, Phòng Văn hóa và 

Thông tin: phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện xây dựng, biên tập nội dung chuyên 

đề tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, bảo tồn ĐVHD; 

phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường viết tin, bài, tăng thời lượng phát sóng 

trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện về, tuyên truyền không sử dụng 

ĐVHD và các sản phẩm của chúng trái pháp luật. 

 Đề nghị UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (báo cáo); 

- TT. UBND huyện (chỉ đạo); 

- TT VH TT&DL, Phòng Văn hóa và Thông tin; Các 

phòng, ban và các đơn vị có liên quan (t/hiện); 

- Lưu: VT, NN. 
 

   KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Trương Trọng Tuấn 
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