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Số:        /UBND-TNMT Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 8 năm 2022 
 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ 

tướngChính phủ về một số nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim 

hoang dã, di cư 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

(Gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 
 

 

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 

04/CT-TTg của về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim 

hoang dã, di cư tại Việt Nam và Công văn số 1916/UBND-CN ngày 26/7/2022 

của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện 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. Để bảo tồn các loài chim hoang 

dã, di cư; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, phá hủy sinh cảnh của 

các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Chủ tịch UBND 

thành phố có ý kiến chỉ đạo và yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường 

theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật 

về quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư, đặc biệt là Nghị định số 

160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và 

chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi 

Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu 

chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh  mục  loài  nguy  cấp,  quý,  

hiếm  được  ưu  tiên  bảo  vệ;  Nghị  định  số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 

của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và 

thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp; Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; Hướng dẫn số 13-

HD/BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường 

tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng 

trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 
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2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, 

các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ các loài động vật hoang dã. 

- Tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện bảo vệ và phát triển 

bền vững các vùng đất ngập nước, các vùng có chim hoang dã, di cư trên địa bàn. 

- Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản 

này, định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 28/6 hằng 

năm. 

3. Phòng Kinh tế thành phố: 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý 

nghiêm các hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, 

tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư, đặc biệt vào mùa 

chim di cư (từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau). 

- Tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện các bệnh, dịch có nguồn gốc từ 

chim hoang dã, di cư có nguy cơ lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, gia 

súc, gia cầm. 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành 

vi săn, bắt, bẫy, bắn chim hoang dã, di cư; không mua, bán, vận chuyển, kinh 

doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; chủ động đấu tranh, tố giác các đối 

tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh 

hoạt động tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn hành vi săn bắn, bẫy bắt, vận 

chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã nói chung, chim hoang dã, di cư 

nói riêng trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 

phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với lực lượng Hạt Kiểm lâm, các ban ngành địa phương để thực 

hiện đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, thường 

xuyên tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các hành vi săn bắn, bẫy bắt các 

loài chim hoang dã trong các khu rừng đặc dụng. 

4. Phòng Văn hóa thông tin thành phố: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ 

động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, di cư; tuyên truyền nâng 

cao ý thức của người dân không tham gia các hoạt động săn, bắt, giết, nuôi, 

nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài 

chim hoang dã, di cư và các sản phẩm của chúng. 
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường 

công tác kiểm tra, rà soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng việc cung cấp, 

sử dụng Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích quảng cáo các sản 

phẩm, công cụ săn, bắt, bẫy chim hoang dã, di cư (lưới, súng săn, súng tự 

chế,...). 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: 

Chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối bố trí kinh phí 

trong nguồn kinh phí được giao hằng năm và lồng ghép với các chương trình, đề 

án có liên quan để triển khai thực hiện công tác bảo tồn động vật hoang dã, chim 

di cư theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Công an thành phố: 

Tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật về săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, 

chế biến, tàng trữ, tiêu thụ chim hoang dã, di cư; chỉ đạo các lực lượng chức 

năng tăng cường điều tra, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm, đặc biệt tổ chức triệt phá các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển 

trái phép các loài chim hoang dã, di cư xuyên biên giới. 

7. Hạt kiểm lâm thành phố: 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên 

giới, cửa khẩu nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các trường hợp mua bán, 

vận chuyển, xuất nhập khẩu trái phép các loài chim hoang đã, di cư theo quy 

định của pháp luật; phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên 

truyền, xử lý các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, kinh doanh trái phép các loài chim 

hoang dã, di cư ở địa bàn khu vực biên giới. 

8. Trung tâm Văn hóa và truyền thông thành phố: 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản 

lý, ngăn chặn tình trạng săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế 

biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư. 

9. UBND xã, phường: 

-Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, quản lý, giám sát việc thực thi 

pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Chỉ đạo các tổ, xóm, cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn và các đơn vị 

liên quan tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi 

săn, bắt, bẫy, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật 

các loài chim hoang dã, di cư; tổ chức triệt phá dứt điểm các khu chợ, tụ điểm 

buôn bán các loài chim hoang dã, di cư trái pháp luật trên địa bàn. 

- Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về 

việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật 

hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và xử lý nghiêm các cá nhân, cơ 

sở kinh doanh có các hành vi vi phạm. 
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10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng: 

Hướng dẫn các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt nội dung văn bản này. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 
- TT Thành uỷ, HĐND TP (b/c); 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

  - Lưu VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Huệ Chi 
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