
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
            

Số:   1524   /UBND-GT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày  02  tháng 3 năm 2020 

V/v  tăng cường quản lý động vật 

hoang dã và kiểm soát việc nuôi 

nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép 

nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh  

          

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài 

nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Công thương; 

- Công an tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

Thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trương tại Công văn số 

679/BTNMT-TCMT ngày 14/02/202 về việc tăng cường quản lý động vật hoang 

dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép và chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ Chỉ thị của về ngăn ngừa, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, 

các ban, ngành, đơn vị liên quan 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 hoang dã.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các 

đơn vị chức năng, lực lượng thực thi công vụ tăng cường phối hợp liên ngành, 

thường xuyên tiến hành thanh tra, 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.  



3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, 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 trên địa bàn để nắm bắt thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh 

và lây nhiễm./.  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và PCT UBND tỉnh; 

- Sở  Y tế; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, XD, GT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan  Thiên Định 
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