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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để  

bảo tồn các loài chim hoang dã, di cƣ trên địa bàn huyện Quan Sơn. 

 

 Thực hiện Công văn số 15850/UBND-NN, ngày 24/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh. 

UBND nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai, thực hiện cụ thể như sau: 

I.CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 Thực hiện Công văn số 6215/BTNMT-TCMT ngày 19/10/2022 của Bộ tài 

nguyên và Môi trường về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến 

quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; Chỉ thị số 04/CT-

TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt 

Nam; UBND huyện đã ban hành văn bản số 1082/UBND-NN&PTNT, ngày 

03/6/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim 

hoang dã, di cư; Công văn số 2101/UBND-NN&PTNT ngày 13/11/2022 về việc 

tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim 

hoang dã, di cư trên địa bàn huyện. Đồng thời giao cho các đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện  đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn huyện. 

 Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Đội quản lý thị trường 

số 11, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát 

các hoạt động săn bắn, bẫy, bắt, buôn bán, thiêu thụ các loài chim hoang dã 

trong mùa di cư; kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, 

buôn bán, phóng sinh các loài chim hoang dã. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra các 

nhà hàng, cơ sở kinh doanh các điểm chợ tự phát và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ các loài chim hoang dã, nhất là các các loài chim 

hoang dã nguy cấp, các loài di cư. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về 

quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã. 



- UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan đã triển khai quán triệt 

đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân biết nội dung 

của văn bản số 6215/BTNMT-TCMT ngày 19/10/2022 của Bộ tài nguyên và 

Môi trường; Chị thị số 04/CT-TTg, ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và 

hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung chỉ đạo của Trung ương của Tỉnh, và của 

Huyện về bảo tồn các loài chim hoang dã. 

- Tuyên truyền rộng rãi và vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

cam kết không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loài chim hoang dã bất hợp pháp; 

nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý, 

khai thác, gây nuôi, mua, bán, vận chuyển các loài chim hoang dã nói chung, 

đặc biệt không mua, bán, tiêu thụ, sử dụng các loài chim hoang dã nguy cấp, quý 

hiếm. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, hội nghị, băng rôn về bảo tồn các loài chim hoang dã. 

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm Quan Sơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện và đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền 

trực tiếp hàng ngày qua làm việc với các tổ chức, cá nhân, qua công tác tuần tra, 

kiểm tra bảo vệ rừng, quản lý bảo vệ các loài chim hoang dã. 

- Công tác tuyên truyền trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, 

góp phần nâng cao ý thức bảo vệ các loài chim hoang dã của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về 

mua, bán, tiêu thụ, sử dụng các loài chim hoang dã. 

Hạt kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường 

xuyên kiểm tra tất cả các bản, các tuyến đường trên địa bàn huyện nhằm ngăn 

chặn tình trạng bán chim ven đường...Qua kiểm tra, chưa phát hiện các hành vi 

về mua, bán, tiêu thụ, sử dụng các loài chim hoang dã. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI. 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung theo Chỉ 

thị số 04/CT-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Công văn số 1772/UBND-NN ngày 23/5/2022; Công văn số 15850/UBND-

NN ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 6215/BTNMT-TCMT ngày 

19/10/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường và các văn bản quy định của pháp 

luật về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học đến các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. 

2. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các cơ sở nuôi, nhốt các loài 

chim hoang dã trên địa bàn nhằm tránh tình trạng lợi dụng để mua, bán, vận 



chuyển, kinh doanh các loài chim hoang dã, di cư trái phép; kịp thời đấu tranh 

ngăn chặn và xử lý nghiêm, có hiệu quả tình hình mua, bán, vận chuyển, kinh 

doanh, sử dụng các loài chim hoang dã, di cư. 

- UBND các xã, thị trấn có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán các loài chim hoang dã, di cư 

trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê các điểm/cơ sở kinh doanh, 

mua bán chim cảnh, các điểm nuôi nhốt/ kinh doanh các loài chim hoang dã, di 

cư trên địa bàn quản lý và chủ động tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định 

của pháp luật trong việc kinh doanh, mua bán, nuôi nhốt đối với các điểm/cơ sở 

nêu trên.  

3. Tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp 

nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà 

nước về quản lý, khai thác, mua bán, vận chuyển các loài chim hoang dã nói 

chung, đặc biệt không mua, bán, tiêu thụ, sử dụng các loài chim hoang dã, di cư 

nguy cấp, quý hiếm. 

4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị 

trấn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát việc săn bắn, 

bẫy bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn 

hàng năm tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm việc mua, bán trái phép các loài 

chim, sản phẩm các loài chim hoang dã, di cư tại các nhà hàng, cơ sở kinh doanh 

ăn uống...; đồng thời, thực hiện tuyên truyền, cổ động bằng hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở trên địa bàn huyện. 

5. Tăng cường công tác công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi 

lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Intenet và thông tin trên mạng nhằm mục đích 

quản cáo, tuyên truyền, mua bán trái phép đối với các loài chim hoang dã, di cư; 

đồng thời, tuyên truyền những điển hình tốt về bảo tồn, kiểm soát, buôn bán các 

loài chim hoang dã, di cư. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn huyện Quan Sơn./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Thanh Hóa (báo cáo); 

- Sở NN và PTNT (báo cáo); 

- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu VT, NN. 

 

 

   KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Trƣơng Trong Tuấn 
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