
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:          /UBND-KTN 

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

hoạt động xuất, nhập khẩu động vật 

hoang dã ra, vào địa bàn  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 
 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; Công văn số 126/TCLN-CTVN ngày 06/02/2020 của Tổng cục 

Lâm nghiệp về việc kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt 

Nam theo Chỉ thị số 05/CT-TTg, UBND tỉnh yêu c u các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, lực lượng chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện ngay một số nhiệm vụ sau: 

 1.  ở Nông nghiệp và  hát triển nông thôn 

 - Thực hiện đúng quy định việc xác nhận bảng kê lâm sản đối với động vật 

có nguồn gốc hoang dã được gây nuôi hợp pháp; phối hợp với các lực lượng chức 

năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu động vật có nguồn gốc hoang 

dã; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật hoặc xác nhận động 

vật có nguồn gốc bất hợp pháp. 

 -  hối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý hoạt động gây 

nuôi, chế biến, kinh doanh động vật hoang dã trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến 

cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động gây nuôi, chế biến, kinh doanh 

động vật hoang dã biết tình hình, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh liên quan đến 

động vật hoang dã; trường hợp phát hiện động vật hoang dã mắc các bệnh truyền 

nhiễm c n tiến hành khoanh vùng, xử lý theo quy định pháp luật về thú y, đặc biệt 

đối với các động vật có dấu hiệu mang vi rút Covid-19, H5N1 c n phối hợp thông 

báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương để xử lý, kiểm soát dịch bệnh kịp thời. 

 2. Các lực lượng chức năng: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Cục Hải quan, Cục  uản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động nhập khẩu, mua, bán, 

tàng trữ, chế biến, kinh doanh trái pháp luật đối với mẫu vật động vật hoang dã; 

tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở 

không để động vật hoang dã nhập lậu vào địa bàn. 

 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh, Báo Lạng  ơn, Đài  hát thanh và Truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm 

vụ tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức thuộc diện quản lý, các tổ 
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chức và cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 03/CT-TTg 

ngày 20/02/2014 về tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo 

tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 

17/9/2016 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi 

xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật; Công văn số 132/UBND-KTN 

ngày 22/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã 

và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép và các văn bản chỉ đạo 

khác của các cơ quan Trung ương.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu c u các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng  ơn; 

- Đài  hát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

 các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN( VĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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