ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4591 /UBND-NLN

Lào Cai, ngày 01 tháng 10 năm 2022

V/v tăng cường thực hiện một số
nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ các
loài chim hoang dã, chim di cư

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và
Truyền thông; Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Để triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022
của Thủ tướng Chính phủ về triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp
bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam, ngày 27/9/2022 Bộ
Nông nghiệp và PTNT có Văn bản số 6461/BNN-TCLN về việc tăng cường công
tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ
đạo như sau:
1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực
thuộc thực hiện các nội dung: (i) Tổ chức tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng
điểm trên địa bàn tỉnh về săn, bắt, buôn bán, tiêu thụ các loại chim hoang dã, di
cư để phát hiện, ngăn chăn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy
định hiện hành. (ii) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không
thực hiện việc săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ
các loài chim hoang dã, di cư. (iii) Hướng dẫn, triển khai các cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống, buôn bán động vật ký cam kết không mua, bán, trưng bày, quảng
cáo mẫu động vật hoang dã không rõ nguồn gốc. (iv) Tăng cường theo dõi, phát
hiện và xử lý các bệnh, dịch có nguồn gốc từ chim, động vật hoang dã, di cư để
tham mưu, chỉ đạo kịp thời.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày
17/5/2022 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, chủ động ban hành văn bản
hướng dẫn việc quản lý, bảo vệ các loại chim hoang dã, di cư (qua địa bàn tỉnh Lào
Cai); tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý, bảo vệ các loài chim
hoang dã, di cư để bảo vệ sinh cảnh, tuyến di cư và điểm dừng chân của chúng.
3. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường tăng cường các biện
pháp đấu tranh, phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về
săn bắt, giết mổ, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, tàng chữ, tiêu thụ chim
hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng
cường đưa tin, phát sóng các phóng sự, bản tin tuyên truyền về bảo vệ động vật
hoang dã, các loài chim tự nhiên, di cư để người dân không tham gia các hoạt
động săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ các loài
chim hoang dã, di cư và sản phẩm của chúng.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn,
UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện và hướng dẫn người dân về
các quy định của pháp luật, văn bản của Trung ương, của Tỉnh trong việc nghiêm
cấm hoạt động săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ
các loài chim hoang dã, di cư… Xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định
của pháp luật hiện hành.
Các Sở, ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình
chủ động chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nội dung tại văn bản này và
các văn bản, pháp luật khác liên quan./.
Nơi nhận:
- CT, PCT1;
- Như trên;
- CVP, PCVP3;
- Các chi cục: Kiểm lâm, CN&TY;
- Lưu: VT, BBT, NLN3.
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