
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
  

Số:         /SNN-KL 

Về việc tăng cường công tác bảo vệ 

chim hoang dã, chim di cư 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
            Hưng Yên, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 6461/BNN-TCLN ngày 27/9/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư 

theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt 

Nam. Thời gian qua, công tác bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư được các cấp, 

các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực, qua đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học. Hiện nay 

đã đến mùa chim di cư, dự báo tình hình săn, bẫy, bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài 

chim hoang dã, di cư sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp.  

Để tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư có hiệu quả, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ 

đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện một 

số nội dung như sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các 

hành vi săn, bắt, bẫy, mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp 

luật các loài chim hoang dã, di cư; chủ động tố giác các đối tượng vi phạm pháp 

luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư. 

- Triển khai, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, buôn bán sinh 

vật cảnh trên địa bàn ký cam kết không mua, bán, trưng bày, quảng cáo động vật 

hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp; xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở kinh 

doanh vi phạm quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố quan tâm thực hiện./.  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CCKL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tráng 
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