
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

 Số:           /UBND-NLN 

V/v ngăn chặn khai thác trái phép các 

loài thực, động vật hoang dã quý, hiếm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2020 

 
  

  

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Biên 

phòng tỉnh; 

- Vườn quốc gia Hoàng Liên; 

- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Văn Bàn, Bảo Yên; 

- Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, Khu Bảo 

tồn thiên nhiên Bát Xát. 

  

Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần và đây cũng là thời điểm thường 

xảy ra tình trạng các đối tượng vào rừng tự nhiên khai thác trái phép các loài cây 

thuộc danh mục các loài thực vật hoang dã quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ, 

như: cành, gốc cây vân sam Fansipan, thông tre, đỗ quyên, đào rừng tự nhiên... để 

buôn bán, sử dụng vào dịp Tết, gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý, bảo vệ, 

phát triển rừng nói chung và bảo tồn thiên nhiên nói riêng. Nhằm ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:  

 1. Các sở, ban, ngành, các đoàn thể tỉnh, các đơn vị vũ trang; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến 

các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang và Nhân dân không được khai thác, mua, bán, vận chuyển và sử dụng các 

loài thực vật đặc hữu, hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ, đặc biệt 

là cây và bộ phận của chúng (cành, gốc) của các loài: vân sam Fansipan, đỗ 

quyên, thông tre, đào rừng tự nhiên, mỡ lông dầy, hoa tiên, các loài lan từ rừng tự 

nhiên… để trưng bày làm cảnh, chơi vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về việc phải bảo tồn, gìn 

giữ các nguồn gen thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ; các 

quy định của pháp luật về nghiêm cấm khai thác, vận chuyển, mua, bán các loài 

thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm trong giai đoạn hiện nay; chủ 



trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, cơ 

quan chức năng, đơn vị chủ rừng tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, 

kịp thời ngăn chặn các đối tượng vi phạm về khai thác, vận chuyển, mua, bán, sử 

dụng trái phép các loài thực vật hoang dã, quý, hiếm trên địa bàn quản lý; tổ chức 

lực lượng tăng cường kiểm tra các địa bàn trọng điểm, ga tàu, bến xe, chợ, điểm 

du lịch để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; rà soát, bố trí các trạm chốt ở 

khu vực xung yếu, tổ chức tuần tra, canh gác để bảo vệ nghiêm ngặt các quần thể 

thực vật quý, hiếm trong thời gian cao điểm. 

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng hiện 

nay, yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan quán triệt, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, PCT1,2,3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Tổng cục Lâm  nghiệp; 

- Như trên; 

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 

- CVP, PCVP1,2; 

- BBT Công TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, các CV.                            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

Hoàng Quốc Khánh 
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