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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 17 tháng 03 năm 2020

V/v tăng cường quản lý động vật

hoang dã và kiểm soát việc nuôi
nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

Kính gửi:
- Các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông
tin, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện;
- Đội quản lý thị trường số 2;
- Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao.

Thực hiện Văn bản số 827/UBND-NN4 ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi
nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép;
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển
khai thực hiện các nội dung như sau:
1. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm:
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho
người dân về việc không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép động
vật hoang dã, các mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ việc tiêu thụ, tiếp xúc với
động vật hang dã.
- Chỉ đạo Công an xã phối hợp, thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, cơ
sở kinh doanh, ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại các chợ
động vật tự phát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các
loài động vật hoang dã.
- Hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã tăng cường công tác
kiểm dịch, khử trùng, hạn chế việc tiếp xúc với động vật hoang dã và thường
xuyên liên lạc với các cơ quan quản lý chuyên môn của huyện để nắm bắt thông
tin về tình hình phát sinh dịch bệnh và lây nhiễm.
2. Các cơ quan, đơn vị:
- Giao Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Đội quản lý thị trường
số 2 tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với
các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang
dã tại các chợ động vật tự phát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
về bảo vệ các loài động vật hoang dã.

- Giao phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động
vật hoang dã tăng cường công tác kiểm dịch, khử trùng, hạn chế việc tiếp xúc
với động vật hoang dã và thường xuyên liên lạc với các cơ quan quản lý chuyên
môn của tỉnh để nắm bắt thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh và lây
nhiễm.
- Giao phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường tuyên truyền, phổ biến
pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về quản lý động vật hoang dã và
kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.
- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc việc triển
khai thực hiện của UBND các xã, thị trấn; báo cáo kết quả về UBND huyện để
kịp thời chỉ đạo.
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao có trách nhiệm đăng tải các
thông điệp, bản tin tuyên truyền về tăng cường quản lý động vật hoang dã và
kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.
UBND huyện yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.
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