
    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Số: 115  /SNN-TTra                 Quảng Trị, ngày  22   tháng  01 năm 2020 
       V/v tuyên truyền, phổ biến 

 công tác bảo tồn đa dạng sinh học  

        trong dịp Tết Nguyên đán 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở 

                         

Thực hiện Công văn số: 270/UBND-MT ngày 20/01/2020 của UBND Tỉnh 

về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật về tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh 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 của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; 

- Không mua, bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản 

phẩm của chúng; 

- Không săn bắn, bẫy, bắt, mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc 

biệt các loài chim hoang dã di cư; 

- Không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; 

- Thông tin kịp thời tới các lực lượng thực thi pháp luật để ngăn chặn, xử lý 

các hành vi vi pháp luật liên quan đến bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm 

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

2. Chi cục Kiểm lâm tăng cường phối hợp liên ngành với các cơ quan thực thi 

pháp luật như: Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng thường xuyên 

kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, chợ chim hoang dã tự phát và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là loài 

nguy cấp, các loài hoang dã di cư; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động 

săn, bắn, bẫy, bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã trong mùa di 

cư; kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán, phóng 

sinh các loài ngoại lai xâm hại./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND Tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT, TTra. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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