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V/v kiểm tra xác minh nội dung 

báo chí phản ánh và tăng cường 

công tác phòng ngừa, ngăn chặn 

tình trạng săn bắt, buôn bán và 

tiêu thụ ĐVHD trên địa bàn tỉnh. 

 
Lâm Đồng, ngày15 tháng 9 năm 2020 

 

 Kính gửi: 

 - Hạt Kiểm lâm các huyện thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; 

 - Hạt Kiểm lâm Bidoup – Núi Bà; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2; 

 - Các Phòng chuyên môn (QLBVR&BTTN, TTPC). 
 

 Ngày 11/9/2020, trang báo Lâm Đồng Onlinecó đăng bài “Phát hiện vụ 

nuôi nhốt và cấp đông nhiều động vật hoang dã nguy cấp”và “Bắt thêm vụ tàng 

trữ động vật hoang dã trái phép”.Để kịp thời kiểm tra, xác minh, theo dõi thông 

tin báo chí đã phản ánh, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, 

ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng; Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các Hạt Kiểm lâm, 02 Đội Kiểm lâm cơ động 

và PCCCR, các Phòng chuyên mônthực hiện một số nội dung sau: 

 1. Các Hạt Kiểm lâm: 

 a) Chỉ đạo chung: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản 

lý, bảo vệ ĐVHD tới cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, nhà hàng, 

quán ăn và các địa điểm du lịch trên địa bàn quản lý; đồng thời hướng dẫn các cơ 

sở nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản ĐVHD trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy 

định của pháp luật. 

 - Thường xuyên xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, 

các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm soát các hoạt động săn bắt, vận 

chuyển, nuôi, nhốt, mua, bán, tàng trữ, chế biến, quảng cáo, kinh doanh, trưng 

bày, sử dụng ĐVHD và bộ phận, dẫn xuất từ ĐVHD; kiên quyết lập hồ sơ xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến ĐVHD. 

 b) Hạt Kiểm lâm Cát Tiên và Đạ Huoai: 

 Tổng hợp báo cáo nội dung các vụ nuôi nhốt, tàng trữ động vật hoang dã 

trái phép xảy ra trên địa bàn theo nội dung báo chí phản ánh về Chi cục Kiểm lâm 

trước ngày 21/9/2020, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn 

vị liên quan tại địa phương điều tra, xử lý các vụ vi phạm trên theo quy định pháp 

luật. 
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 2. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2: 

 Chủ động thu thập, nắm bắt thông tin về tình trạng vi phạm liên quan đến 

ĐVHD trên địa bàn được giao quản lý để kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

ngăn chặn, bắt giữ và xử lý theo quy định. Đồng thời cử lực lượng hỗ trợ các Hạt 

Kiểm lâm trong công tác kiểm tra, ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán và tiêu 

thụ ĐVHD trên địa bàn khi có đề nghị. 

 3. Các Phòng chuyên môn: 

 a) Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên: 

- Tham mưu việc triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 

22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rưng nguy cấp, 

quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp theo quy định.  

 - Hướng dẫn các Hạt Kiểm lâm trong việc tiếp nhận, xử lý động vật rừng 

do cá nhân, tổ chức tự nguyện giao nộp theo quy định tại Thông tư 29/2019/TT-

BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

 b) Phòng Thanh tra – Pháp chế: Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, 

đôn đốc và hướng dẫn công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh để kịp thời tham mưu cho Chi cục trưởng chỉ đạo giải quyết những vụ vi 

phạm có tính chất phức tạp, nổi cộm xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động 

và PCCCR số 1, số 2; Trưởng các Phòng chuyên môn (QLBVR&BTTN, TTPC) 

khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm các nội dung trên. 

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá 

trình thực hiện các nội dung trên của các đơn vị, đồng thờitham mưu chỉ đạo 

và tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

(Gửi kèm nội dung 02 bài báo trang báo Lâm Đồng Online: 

“Phát hiện vụ nuôi nhốt và cấp đông nhiều động vật hoang dã nguy cấp” và 

“Bắt thêm vụ tàng trữ động vật hoang dã trái phép”. 

 

Nơi nhận: P.CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);  

- GĐ Sở, PGĐLN (b/c); 

- Lưu: VT, TTPC (02 bản).  

 

                                                                                        Lê Đình Việt 
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