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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg 

ngày 17/5/2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim 

hoang dã, di cư tại Việt Nam, thời gian qua, công tác bảo vệ các loài chim hoang 

dã, di cư được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và 

đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần bảo vệ môi trường sinh 

thái, đa dạng sinh học. 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, di cư tại các địa phương sẽ gia tăng và diễn biến 

phức tạp.  

Để tiếp tục triển khai thực hiện có 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, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện thực hiện một số nội dung như sau: 

- Cơ quan Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trên 

địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm về săn, bắt, buôn 

bán, tiêu thụ các loài chim hoang dã, 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, di cư; tổ chức triệt phá các tụ 

điểm kinh doanh trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh công tác 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, di cư; chủ động tố giác các đối tượng vi 

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

- Triển khai, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, buôn bán 

sinh vật cảnh trên địa bàn 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 quy định. 
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- Cơ quan thú y và các cơ quan có liên quan tăng cường theo dõi, kịp thời 

phát hiện, xử lý các bệnh, dịch có nguồn gốc từ chim hoang dã, di cư có nguy cơ 

lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, gia súc, gia cầm. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Bộ Tài nguyên và MT (để P/h); 
- Cục Thú y (để T/h); 
- Cục Kiểm lâm (để T/h); 
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh (để T/h); 
- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh (để T/h); 
- Lưu: VT, TCLN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh  
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