
 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số:        /SNN-KL 

V/v tăng cường công tác 

 bảo vệ chim hoang dã, chim di cư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày     tháng 10 năm 2022 

     

Kính gửi:    

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 
 

 Thực hiện Văn bản số 6461/BNN-TCLN ngày 27/9/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, 

chim di cư; Công văn số 4579/VP-KT ngày 08/10/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư. 

Hiện nay đã đến mùa chim di cư (khoảng từ đầu tháng 9 năm trước đến 

tháng 4 năm sau), dự báo tình hình săn, bẫy, bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài chim 

hoang dã, chim di cư trên địa bàn toàn tỉnh có thể gia tăng. Để tăng cường công tác 

bảo vệ chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị UBND các huyện, thành phố, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

           1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 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 trên địa bàn huyện, Thành 

phố. 

Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và 

các cơ quan có liên quan tăng cường các biện pháp bảo vệ loài chim hoang dã, 

chim di cư trên địa bàn, trong đó chú trọng: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân tham gia công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư; tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại các loài chim 

hoang dã, chim di cư.  

2. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư. 

 3. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thực hiện quán triệt, yêu cầu cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và vận động người dân không thực 

hiện các hành vi săn, bắt, bẫy, mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ 

trái pháp luật các loài chim hoang dã, chim di cư. 
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 3.1. Chi cục Kiểm lâm  

  Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố: Chủ động tham mưu cho chính 

quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các 

hành vi săn, bắt, bẫy, mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp 

luật các loài chim hoang dã, chim di cư; chủ động tố giác các đối tượng vi phạm 

pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư. 

Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tuần tra, kiểm 

soát các khu vực trọng điểm về săn, bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài chim hoang dã, 

chim di cư; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, bẫy, 

giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang 

dã, chim di cư; tổ chức nắm bắt các thông tin, kịp thời phát hiện xử lý các điểm buôn 

bán trái pháp luật các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn. 

        Tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ có liên 

quan đến động vật hoang dã, các cửa hàng buôn bán sinh vật cảnh trên địa bàn 

quản lý. Thực hiện tuyên truyền, triển khai, vận động các cơ sở ký cam kết không 

mua, bán, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không có nguồn gốc 

hợp pháp; xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm. 

          3.2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

  Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng liên 

quan tăng cường theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh, dịch có nguồn gốc từ 

chim hoang dã, chim di cư có nguy cơ lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, 

gia súc, gia cầm; kịp thời tuyên truyền, khuyến cáo đến người dân về tác nhân một 

số loại vi rút, dịch bệnh có nguy cơ cao lây nhiễm từ động vật hoang dã sang người 

và vật nuôi để có các biện pháp phòng, chống lây nhiễm hiệu quả. 

 3.3. Ban Quản lý rừng đặc dụng: Hữu Liên, Mẫu Sơn 

Thực hiện có hiệu quả Phương án quản lý rừng bền vững đối với khu vực 

rừng được giao quản lý, bảo vệ; triển khai kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển 

rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên trong khu 

rừng đặc dụng, nhằm chấm dứt các hoạt động xâm hại đến các hệ sinh thái rừng, 

nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát triển các quần thể động, thực vật hoang dã nói 

chung, bảo tồn và phát triển các loài chim hoang dã, chim di cư nói riêng. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

Thành phố, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Vũ Văn Thịnh 
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