
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

“ V/v đảm bảo an toàn cho các cơ sở 
gây nuôi động vật rừng trước diễn biến 

phức tạp của dịch Covid-19”

Kính gửi: Các cơ sở gây nuôi động vật rừng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-SNN ngày 07/5/2021 của Sở Nông nghiệp 
và PTNT về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các cơ sở gây nuôi động vật rừng trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên thực tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid -19 của trung ương, của tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt các quy định về an 
toàn vệ sinh thú y, nhất là việc tiêu độc, khử trùng; công tác vệ sinh môi trường, 
kỹ thuật chăm sóc, ngăn ngừa dịch bệnh; tăng cường kiểm tra chuồng trại, đảm 
bảo an toàn cho người và vật nuôi nhốt cũng như người dân trong vùng, thường 
xuyên cập nhật ghi chép vào sổ theo dõi khi tăng, giảm động vật rừng.

2. Tạm thời dừng việc mua bán, trao đổi, vận chuyển động vật rừng ra 
ngoài cơ sở; Chi cục Kiểm lâm tạm dừng cấp Giấy xác nhận nguồn gốc lâm sản 
đến khi có thông báo mới.

3. Phòng nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ sở gây nuôi 
động vật rừng tổ chức thực hiện nghiêm nội dung công văn này và tổng hợp báo 
cáo theo quy định '

TÌNH HƯNG YÊN 
CHI CỤC KIỂM LÂM

Số: JlT/CCKL-PNV

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày/H thảng 5 năm 2021

CHI cuc TRƯỞNGNơi nhận:
-  Sờ Nông nghiệp và PTNT (để b/c)
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, PNV.

Nguyễn Văn Tuấn
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