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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
  Số:            /UBND-NN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày      tháng 8 năm 2020 

        V/v triển khai thực hiện Chỉ thị  

số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ     

                        

                        Kính gửi: 

       - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

       - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD); động vật nguy cấp, quý, hiếm là một 

việc quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tính đa dạng sinh học 

và bảo vệ môi trường nói chung đang được thế giới và Việt Nam đặc biệt quan 

tâm. Trong thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ ĐVHD trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; các cấp, các ngành đã có 

nhiều giải pháp quyết liệt trong đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển, 

buôn bán, tiêu thụ trái pháp luật các loài ĐVHD, tình hình vi phạm về mua bán, 

vận chuyển, săn bắn, bẫy bắt ĐVHD đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, ở một số địa 

phương vẫn còn có hộ dân nuôi nhốt ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm, làm cảnh 

chưa đăng ký với cơ quan chức năng và việc gây nuôi ĐVHD chưa đúng quy 

định; tình trạng săn bắt, buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến,...mẫu vật 

các loài ĐVHD trái pháp luật vẫn còn xảy ra. Trước tình trạng săn, bắt, giết mổ, 

vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ bất hợp pháp các loài ĐVHD còn diễn biến 

phức tạp ở một số địa bàn, địa phương, dẫn tới gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của 

nhiều loài ĐVHD trong môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến cân bằng 

sinh thái, sức khỏe con người và uy tín của đất nước trên trường quốc tế; cùng 

với đó còn phát sinh rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh sang người, gia súc, gia cầm.  

 Để đảm bảo thực thi nghiêm pháp luật về quản lý ĐVHD và thực hiện tốt 

Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải 

pháp cấp bách quản lý ĐVHD (Chỉ thị số 29/CT-TTg); Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo một số nội dung sau: 

1. Dừng nhập khẩu ĐVHD còn sống hay đã chết; trứng, ấu trùng, bộ phận, 

dẫn xuất của các loài ĐVHD (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến 

làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; 

bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm 

nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) đến khi có chỉ đạo mới 

của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ 

cho phép. 
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Các trường hợp nhập khẩu ĐVHD trái với Chỉ thị 29/CT-TTg phải xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đối với ĐVHD được cơ quan thẩm 

quyền quản lý CITES nước ngoài cấp giấy phép xuất khẩu vào Việt Nam, cơ 

quan Hải quan cửa khẩu yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu; trường hợp 

không thực hiện hoặc hàng hóa không xác định được chủ hàng thì xử lý theo 

quy định pháp luật Việt Nam đối với ĐVHD bất hợp pháp.  

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân về 

bảo vệ các loài ĐVHD, nhất là các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; trong đó 

tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 

22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm và thực thi Công ước CITES.  

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/9/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ ĐVHD trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

Phổ biến, quán triệt tất cả mọi công dân, đặc biệt cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của 

pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài ĐVHD: Không tham gia săn 

bắt, mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm, dẫn xuất có 

nguồn gốc từ ĐVHD trái với quy định của pháp luật; vận động, khuyến khích 

mọi công dân kịp thời cung cấp thông tin các tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm liên quan đến các quy định về quản lý, bảo vệ ĐVHD cho cơ quan chức 

năng, chính quyền địa phương để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp 

luật. 

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo lực lượng 

Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với lực lượng liên quan và các địa phương: 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bảo vệ ĐVHD, 

bảo vệ đa dạng sinh học đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và 

người dân trên địa bàn; ký cam kết về việc không kinh doanh, mua, bán, giết mổ, 

sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo ĐVHD, các bộ phận, dẫn xuất của ĐVHD 

trái pháp luật. 

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; quản lý chặt chẽ đối 

với hoạt động các cơ sở gây nuôi ĐVHD trên địa bàn, đảm bảo nguồn gốc, xuất 

xứ gây nuôi hợp pháp, điều kiện an toàn đối với con người, vật nuôi, vệ sinh môi 

trường và an toàn dịch bệnh. Tập trung kiểm tra các nhà hàng kinh doanh ăn 

uống, cơ sở chế biến, nơi quảng cáo và cơ sở bào chế thuốc y học cổ truyền, kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 

quy định của Nhà nước về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, 

kinh doanh, tàng trữ các loài ĐVHD trái phép, đặc biệt các loài nguy cấp, quý, 

hiếm. 

c) Tăng cường chỉ đạo các biện pháp giám sát dịch bệnh, vệ sinh an toàn 

thực phẩm và vệ sinh thú y tại các cơ sở nuôi, kinh doanh ĐVHD trên địa bàn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-06-2019-nd-cp-quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-405883.aspx
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d) Chỉ đạo, hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án quản 

lý, bảo vệ ĐVHD trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao. 

3. Giám đốc Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, phối hợp các  

ngành, lực lượng: Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản 

lý thị trường, Kiểm lâm... lập chuyên án đấu tranh và xử lý nghiêm các đối 

tượng vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ ĐVHD; các hoạt động xuất khẩu, 

nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các loài ĐVHD trái quy định, tập 

trung triệt phá dứt điểm các đường dây tội phạm có tổ chức trong việc mua bán, 

tàng trữ, vận chuyển trái phép mẫu vật, các loài ĐVHD, đặc biệt là các loài nguy 

cấp, quý, hiếm. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi 

quảng cáo, mua bán ĐVHD trái quy định pháp luật trên các trang thông tin điện 

tử. 

4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối 

hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẻ tại các 

cửa khẩu, đường mòn lối mở biên giới; kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý theo 

quy định của pháp luật các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, xuất, 

nhập, tạm nhập tái xuất ĐVHD bất hợp pháp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

để nâng cao nhận thức của dân cư khu vực biên giới nhằm thực hiện không săn 

bắt, mua bán, nuôi nhốt, vận chuyển ĐVHD trái pháp luật.  

5. Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các Chi cục trực thuộc tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, 

vận chuyển, kinh doanh trái pháp luật các loài, sản phẩm, bộ phận dẫn xuất có 

nguồn gốc từ ĐVHD. 

6.  Giám đốc Sở y tế chỉ đạo rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh y, dược, 

cơ sở bào chế thuốc y học cổ truyền, đảm bảo chỉ sử dụng các thành phần 

ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp trong lĩnh vực y, dược. 

7. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trách nhiệm quản lý 

Nhà nước về đa dạng sinh học; rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, đề 

xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý 

các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp 

luật về đa dạng sinh học.  

8. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Tổng biên tập Báo Quảng Trị, Thủ trưởng các cơ quan thông 

tấn báo chí chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các lực lượng chức 

năng kịp thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

bảo vệ các loài ĐVHD, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng 

viễn thông, internet nhằm mục đích quảng cáo việc mua bán, trưng bày mẫu vật, 

ĐVHD bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và người dân không sử dụng các sản 

phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm. Kịp thời đưa 
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tin những tấm gương điển hình về quản lý, bảo vệ và gây nuôi ĐVHD hợp pháp, 

có hiệu quả kinh tế cao; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi vi  

phạm pháp luật Việt Nam và Công ước CITES về quản lý, bảo vệ ĐVHD. 

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan điều tra, chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố các đối 

tượng vi phạm pháp luật về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ 

ĐVHD; kịp thời đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến bảo vệ ĐVHD nguy cấp, 

quý, hiếm; tăng cường xét xử lưu động để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo 

dục về bảo vệ ĐVHD; áp dụng hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp 

luật đối với những kẻ chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm 

tội, người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp liên quan đến bảo vệ ĐVHD 

nguy cấp, quý, hiếm. 

10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức thực hiện các 

giải pháp để bảo vệ ĐVHD tự nhiên như: Tuyên truyền sâu rộng đến mọi người 

dân các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển ĐVHD, 

thực hiện  không săn bắt, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt và sử dụng trái phép 

các sản phẩm từ ĐVHD. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây 

nuôi, phát triển các loài ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp, vệ sinh thú y, môi 

trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; nghiêm cấm việc nuôi ĐVHD không có 

nguồn gốc hợp pháp hoặc có nguồn gốc săn bắt từ rừng tự nhiên; tăng cường 

kiểm tra các quán ăn, nhà hàng, các chợ, địa điểm kinh doanh, khu dân cư, các 

hộ đang nuôi nhốt ĐVHD để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sai phạm về bảo 

vệ ĐVHD; kiên quyết loại bỏ các khu vực, tụ điểm mua bán ĐVHD trái pháp 

luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về săn bắt, mua bán, vận 

chuyển, nuôi nhốt, chế biến, trưng bày, quảng cáo, tàng trữ mẫu vật, các loài 

ĐVHD. 

11. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Hội, Đoàn thể 

cấp tỉnh: Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường vận động hội viên, 

đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền để nhân dân thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật về bảo vệ ĐVHD trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan 

căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi việc thực hiện, 

kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo./. 
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CƠ QUAN TRÌNH DỰ THẢO 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

Nơi nhận: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/cáo); 

- Tổng cục Lâm nghiệp (B/ cáo); 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT, NNP. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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