
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số                /UBND-NN Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 2022 

V/v 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 tại Việt Nam. 
 

 

 
Kính gửi:   

- Các S : N ng nghiệp và  TNT; Tài ngu  n và 

   MT; Công Thương; Th ng tin và Tru ền th ng; 

- C ng an tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa; 

- UBND các hu ện, thị xã, thành phố; 

- Đài  hát thanh và TH tỉnh, Báo Thanh Hóa. 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số   CT-TTg ngà            của Thủ tướng Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư 

tại Việt Nam (có Chỉ thị gửi kèm), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Chủ tịch UBND các hu ện, thị xã, thành phố: 

- Ti p tục t  ch c thực hiện đ   đủ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 

động v t hoang dã theo qu  định tại các Nghị định của Chính phủ: Số 

 6     3 NĐ-C  ngà           3 về ti u chí xác định loài và ch  độ quản lý 

loài thuộc Danh mục loài ngu  cấp, quý, hi m được ưu ti n bảo vệ; số 

6     9 NĐ-C  ngà   6      9 về sửa đ i Điều   Nghị định số  6     3 NĐ-CP 

ngày 12/11/2013 của Chính phủ; số  6    9 NĐ-C  ngà           9 về quản lý 

thực v t rừng, động v t rừng ngu  cấp, quý, hi m và thực thi C ng ước về bu n 

bán quốc t  các loài động v t, thực v t hoang dã ngu  cấp; số 8       NĐ-CP 

ngà     9      về việc sửa đ i, b  sung một số điều của Nghị định số 

 6    9 NĐ-CP; Chỉ thị số   CT-TTg ngà            của Thủ tướng Chính phủ 

và Hướng dẫn số 98 HD-BTGTW ngà   6       3 của Ban Tu  n giáo Trung 

ương về c ng tác tu  n tru ền việc thực hiện kh ng bu n bán, ti u thụ bất hợp 

pháp động v t, thực v t hoang dã; các v n bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các qu  

định của pháp lu t li n quan đ n m i t ng lớp nh n d n, chủ rừng, các nhà hàng, 

quán  n, các cơ s , trại nu i động v t hoang dã chấp hành theo qu  định.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tr ng điểm và các đơn vị có li n 

quan t ng cường tu  n tru ền, v n động, n ng cao nh n th c về bảo tồn đa dạng 

sinh h c, bảo tồn động v t hoang dã và các loài chim hoang dã, di cư; chủ động 

kiểm tra, ng n chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp lu t về quản lý, nu i, 

mua, bán, v n chu ển, ch  bi n, kinh doanh, trưng bà , quảng cáo, sử dụng trái 

phép mẫu v t động v t hoang dã kh ng đảm bảo nguồn gốc hợp pháp; nhất là hành 

vi bẫ  b t, v n chu ển, bu n bán các loài chim bản địa, chim di cư hoang dã; thu 

gom dụng cụ, lưới b t chim và   u c u các hộ d n sống trong và ven các v ng 
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chim di cư (các cánh đồng lúa, các bãi bồi ven biển, các cánh rừng ng p mặn), các 

cơ s  kinh doanh ký cam k t bảo vệ, kh ng tham gia bẫ  b t, bu n bán, kinh 

doanh, trương bà , sử dụng chim hoang dã, chim di cư tr n địa bàn. 

2. Giao S  N ng nghiệp và  TNT  

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm l m để chỉ đạo các Hạt Kiểm l m tham mưu Chủ 

tịch UBND các hu ện, thị xã, thành phố, phối hợp với các cơ quan th ng tấn, báo 

chí t  ch c tu  n tru ền các qu  định của pháp lu t về quản lý, bảo vệ và bảo tồn 

các loài động v t hoang dã và các loài chim di cư; phối hợp với Chi cục Quản lý 

thị trường, C ng an các hu ện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn 

và các cơ quan li n quan thường xu  n n m b t th ng tin, t  ch c kiểm tra, phát 

hiện kịp thời, ng n chặn và xử lý nghi m theo qu  định của pháp lu t các hành vi 

vi phạm pháp lu t về quản lý, nu i, mua, bán, v n chu ển, tàng trữ, sử dụng trái 

phép động v t hoang dã, nhất là các loài chim rừng, chim hoang dã, chim di cư. 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm l m, các Hạt Kiểm l m, Trạm Kiểm l m và Kiểm 

lâm địa bàn thường xu  n bám sát địa bàn để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, 

phường, thị trấn t  ch c lực lượng thu gom dụng cụ, lưới b t chim và ki n qu  t 

kh ng để xả  ra t nh trạng gi ng lưới bẫ  b t chim tr n các cánh đồng, bãi bồi 

ven biển, khu vực rừng ng p mặn hoặc mua bán, v n chu ển, quảng cáo chim 

hoang dã tr n các tu  n đường, tu  n phố. 

- Hướng dẫn UBND các hu ện, thị xã, thành phố và chỉ đạo các Ban quản lý 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý 

bảo vệ rừng tại gốc; t  ch c quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các khu bảo tồn 

thi n nhi n, các v ng đất ng p nước, các vườn chim, s n chim, các sinh cảnh  quan 

tr ng có ph n bố, sinh sống của các loài chim hoang dã tr n địa bàn. 

3. Các S , ngành, đơn vị: Tài ngu  n và M i trường, C ng Thương, Th ng 

tin và Tru ền th ng; C ng an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Đài  hát thanh 

và Tru ền h nh tỉnh; Báo Thanh Hóa và các đơn vị li n quan theo ch c n ng, 

nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt ch  với S  N ng nghiệp và  TNT, UBND các 

hu ện, thị xã, thành phố thực hiện đ   đủ các nhiệm vụ n u tr n; thực hiện hiệu 

quả c ng tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động v t hoang dã nói chung và 

các loài chim hoang dã, chim di cư nói ri ng tr n địa bàn tỉnh.  

Giao S  N ng nghiệp và  TNT chỉ đạo Chi cục Kiểm l m theo dõi, kiểm tra, 

đ n đốc, triển khai thực hiện; t ng hợp k t quả, báo cáo UBND tỉnh theo qu  định. . 

 

 Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- V n phòng Chính phủ (để b cáo); 

- Bộ N ng nghiệp và  TNT (để b cáo); 

- Bộ Tài ngu  n và M i trường (để b cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b cáo); 

- MTTQ VN tỉnh Thanh Hóa (để p hợp);  

- Các đơn vị li n quan; 

- Lưu: VT, NN. 
        (MC124.5.22) 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
Lê Đức Giang 
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