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Tam Đường, ngày 24 tháng04 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quản lý động vật
hoang dã và kiểm soát việc nuôi
nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Hạt Kiểm lâm;
- Công an huyện;
- Phòng Y tế;
- Đội quản lý thị trường số 2;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình;
- UBND các xã, thị trấn.
Để tăng cường quản lý và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái
phép động vật hoang dã, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ các loại
động vật sang người có thể sản ra nhất là từ động vật hoang dã, UBND huyện
Tam Đường yêu cầu:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện 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.
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, giám sát tình hình nuôi nhốt động
vật hoang dã ở các xã, thị trấn (nếu có); phối hợp kiểm tra, giám sát xác minh
nguồn gốc con giống theo luật định. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về
UBND huyện định kỳ, độ xuất theo quy định.
2. Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 2
Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp với Công an huyện, Đội quản lý thị
trường số 2, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phương
tiện vận chuyển trên các tuyến đường giao thông ra, vào địa bàn huyện ,
kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và
hành vi phóng sinh các loài động vật, côn trùng ngoại lai xâm hại; thường
xuyên hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, cơ sở nuôi nhốt nhằm phát
hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các
loài động vật hoang dã theo quy định.

3. Phòng Y tế
Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra Vệ
sinh An toàn thực phẩm các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh sản phẩm động
vật... thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân các biện pháp phòng,
chống, ngăn chặn mầm bệnh từ động vật có thể lây lan sang người.
4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Phối hợp với đơn vị liên quan tăng thời lượng đưa tin hướng dẫn, tuyên
truyền đến nhân dân thực hiện không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái
phép động vật hoang dã và cảnh báo các mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ
việc tiêu thụ, tiếp xúc với động vật hoang dã sang người trên địa bàn huyện.
5. UBND các xã, thị trấn
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, tăng cường,
hướng dẫn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật Lâm nghiệp, Luật
Thú y đến người dân, các nhà hàng, quán ăn, cơ sở gây nuôi động vật hoang
dã, không săn bắt, kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ, vận chuyển và hạn chế việc
tiếp xúc với động vật hoang dã để giảm thiểu việc lây nhiễm mầm bệnh từ
động vật sang người; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn
xử lý nghiêm các tổ trức, cá nhân vi phạm theo quy định.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai
thực hiện; thường xuyên báo cáo UBND huyện để theo dõi và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.
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