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Số:           /UBND-KT 
V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và 

tuyên truyền, phổ biến công tác 

bảo tồn đa dạng sinh học và các 

loài hoang dã  

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

 

   Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Nghị quyết số 24-NQ/TW 

ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ  môi 

trường”; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài 

động vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại 

các loài động vật hoang dã trái pháp luật; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý loài động vật 

hoang dã; Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; ngăn chặn 

nạn săn, bắt tận diệt các loài chim hoang dã di cư trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh 

thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

và các loài hoang dã tại Công văn số 7394/BTNMT-TCMT ngày 28/12/2020, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tuyên 

truyền tới công chức, viên chức, người lao động và người dân nghiêm túc thực 

hiện các vấn đề sau: 

- Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, 

bảo vệ các loài hoang dã đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP 

ngày 16/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài 

thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; không tham gia 

săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật 

hoang dã trái pháp luật; 

- Không tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản 

phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp; 

- Không tham gia săn, bắt, mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc 
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biệt trong mùa di cư từ tháng 9 của năm trước đến tháng 4, tháng 5 của năm sau. 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai 

xâm hại; không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra 

môi trường tự nhiên. 

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cục Quản lý thị trường, 

Cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối 

hợp liên ngành thực hiện các nội dung sau: 

- Thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh 

động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng 

điểm để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo 

vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, các loài di cư. 

- Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu 

thụ các loài chim hoang dã trong mùa di cư, đặc biệt tại các khu vực có loài 

chim di cư xuất hiện; kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, 

phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại tại các khu vực tâm linh như đình, chùa, 

đền,...xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, phối hợp với các cơ quan 

truyền thông, báo chí tăng cường đưa tin, phát  sóng các thông điệp, phóng sự, 

bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài 

nguy cấp, các loài chim hoang dã di cư và không buôn bán, vận chuyển, phóng 

sinh các loài ngoại lai xâm hại./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: THNC, KGVX, 

  Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT (NNT)  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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