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Số  83 /TB-UBND Tùng Lộc, ngày 12  tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nghiêm cấm các hành vi săn, bắt, bắn, bẫy, mua, bán, giết mỗ, quảng 

cáo, tiêu thụ trái phép các loài chim tự nhiên và động vật hoang dã 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; 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; Văn bản số 

3117/UBND-KL ngày 26/8/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc về một số 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn. 

 UBND xã Tùng Lộc thông báo đến các đơn vị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã một số nội dung sau: 

 1. Nghiêm cấm các hành vi săn, bắt, bắn, bẫy, mua, bán, giết mỗ, quảng cáo 

và tiêu thụ trái phép các loài chim tự nhiên và động vật rừng trên địa bàn, kể cả 

trong các trại, cơ sở nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản chim tự nhiên và động vật rừng; 

các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải chấp hành theo quy định của pháp 

luật. 

 2. Đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không 

tham gia săn, bắt, bắn, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo 

chim tự nhiên và động vật hoang dã trái pháp luật đồng thời tuyên truyền, vận động 

đến các thành viên trong gia đình, người thân thực hiện nghiêm túc. 

 3. Hộ gia đình, cá nhân và mọi công dân trên địa bàn xã nâng cao nhận thức, 

tăng cường trách nhiệm về bảo vệ các loài chim tự nhiên, động vật hoang dã, bảo 

tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích người dân đấu 

tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh 

theo quy định của pháp luật. 

 4. Giao Công an xã chủ trì phối hợp với Kiểm lâm địa bàn tổ chức ký cam 

kết không săn bắt, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã, chim tự nhiên 

trái phép tại các chợ, nhà hàng trên địa bàn. 

 Nhận được Thông báo này yêu cầu các cá nhân, tổ chức và nhân dân trên địa 

bàn tự tháo dỡ các dụng cụ săn bắt các loài động vật hoang dã và chim tự nhiên. 

Đối với cá nhân, hộ gia đình không chấp hành, UBND sẽ tổ chức lực lượng tháo 

dỡ và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định hiện hành./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Can Lộc (để báo cáo); 

- Các Ban, ngành, đoàn thể cấp xã; 

- Ban cán sự các thôn; 

- Cá nhân, tổ chức, nhân dân trên địa bàn; 

- Lưu: VT.  
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