
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH THÀNH 
 

Số:           /UBND-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Thành, ngày       tháng 10  năm 2020 
V/v tăng cường công tác quản 

lý, bảo vệ, bảo tồn các loài chim 

hoang dã. 

 

 

  Kính gửi:  

- Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn; 

- Hạt Kiểm lâm Thạch Thành. 
 

Căn cứ Công văn số 3889/SNN&PTNT-CCKL ngày 07/10/2020 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, 

bảo tồn các loài chim hoang dã.  

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát 

triển các loài chim hoang dã, đặc biệt vào mùa chim di cư, Chủ tịch UBND 

huyện Thạch Thành yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo 

vệ động vật hoang dã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

11985/UBND-NN ngày 03/10/2017; số 14276/UBND-NN ngày 12/11/2018 và 

các văn bản quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa 

dạng sinh học trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh, cán bộ Văn hóa xã phối hợp với Hạt Kiểm 

lâm Thạch Thành xây dựng, biên tập nội dung tuyên truyền theo chuyên đề và 

lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với địa bàn để truyền tải thông tin 

sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về giá trị đa dạng sinh học, tầm quan trọng 

của việc bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã nói chung cũng như các loài chim 

hoang dã, chim di cư nói riêng. 

- Chủ trì, phối hợp với Kiểm lâm viên công tác tại địa bàn xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, chú trọng các địa bàn trọng điểm về giăng lưới, bẫy bắt, mua 

bán, vận chuyển chim hoang dã; duy trì hoạt động, đôn đốc nâng cao trách 

nhiệm trong quản lý, theo dõi địa bàn của Tổ công tác liên ngành cấp xã; tổ chức 

lực lượng thu gom dụng cụ, lưới bắt chim và kiên quyết không để xảy ra giăng 

lưới bẫy bắt chim trên các cánh đồng hoặc mua bán, vận chuyển chim hoang dã 

trên các tuyến đường, tuyến phố. Nếu đơn vị xã, thị trấn nào còn để xảy ra tình 

trạng giăng lưới bẫy, bắt chim hoặc mua bán, vận chuyển chim hoang dã thì tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện. 

2. Hạt Kiểm lâm Thạch Thành: Chỉ đạo Kiểm lâm viên địa bàn tham mưu 

cho UBND xã, thị trấn về nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát 

triển các loài chim hoang dã; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - TD-TT&DL 

huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển các loài chim hoang dã; phối hợp với các 



cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra địa bàn các xã trọng điểm nhằm phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng các quy định của 

pháp luật, đặc biệt vào mùa chim di cư. 

3. Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa – 

thông tin, Đội quản lý thị trường số 5 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối 

hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ 

các nhiệm vụ nêu trên; thực hiện hiệu quả, ổn định công tác quản lý, bảo vệ, bảo 

tồn và phát triển các loài chim hoang dã trên địa bàn huyện theo hướng bền 

vững. 

4. Yêu cầu Trung tâm Văn hóa-TD-TT&DL huyện tăng cường xây dựng 

các bản tin, bài, phóng sự với các nội dung liên quan để thực hiện hiệu quả công 

tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

5. Kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, yêu cầu thông tin, báo cáo 

về UBND huyện (qua Hạt Kiểm lâm Thạch Thành), gửi qua địa chỉ email: 

hkl.thachthanh@gmail.com trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch UBND huyện và Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa. 

Theo nội dung trên, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các 

phòng ban, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- Lưu VT, NN (2b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Bá Sơn 
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