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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg 

 ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách  

quản lý động vật hoang dã 

 
Căn cứ văn bản số 1157/SNN-KL ngày 22/7/2021 của Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp 

bách quản lý động vật hoang dã. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo kết quả 

cụ thể như sau:  

1. Tình hình triển khai 

Thực hiện văn bản số 3585/UBND-KTN ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Thọ về triển khai một số giải pháp quản lý động vật hoang dã theo 

Chỉ thị số 29/CT-TTg; Chi thị số 10/CT-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tinh 

Phú Thọ vè tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật, chim hoang dã. 

Ngày 21/01/2021 UBND huyện Thanh Thủy đã ban hành văn bản số: 88/UBND-

NN và văn bản số: 1262/UBND-NN ngày 29/7/2021 về việc triển khai một số giải 

pháp quản lý động vật hoang dã trên địa bàn theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 

23/7/2020 của Thủ tướng Chính Phủ đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các 

cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện 

Ủy ban nhân dân huyện đã giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị của 

huyện để chỉ đạo thực hiện việc quản lý động vật hoang dã theo chức năng, nhiệm 

vụ được phân công, cụ thể. 

2.1. Công tác thông tin tuyên truyền 

- Công tác tuyên truyền vận động luôn được coi trọng hàng đầu, góp phần rất 

quan trọng giúp cán bộ và nhân dân có nhận thức đúng về công tác quản lý động 

vật hoang dã, nhất là công tác đấu tranh tố giác các đường dây buôn bán, vận 

chuyển, tiêu thụ trái pháp luật các loài động vật hoang dã. 

- UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT và Hạt Kiểm lâm Thanh Thủy 

phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các hội nghị tuyên truyền, bên 

cạnh đó kết hợp tuyên truyền trên hệ thống đài Truyền thanh-Truyền hình của 

huyện và trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn, phát tờ rơi... Thực hiện thanh 
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tra, kiểm tra thực tế các cơ sở có hoạt động gây nuôi động vật hoang dã trên toàn 

huyện. 

- Các nội dung thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bảo vệ động 

vật hoang dã, bảo vệ đa dạng sinh học đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia 

đình và người dân trên địa bàn; thực hiện “5 không”: không săn bắt, không vận 

chuyển, không buôn bán, không nuôi nhốt, không sử dụng trái phép các sản phẩm 

từ động vật hoang dã; ký cam kết về việc không kinh doanh, mua, bán, giết mổ, sử 

dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo động vật hoang dã hoặc bộ phận, dẫn xuất của 

chúng trái pháp luật. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi, 

phát triển các loài động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp, nghiêm cấm việc 

nuôi động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp hoặc có nguồn gốc săn, bắt 

từ rừng tự nhiên.  

2.2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động gây nuôi động vật hoang dã. 

 - Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các quy định tại 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 tại các địa phương; kiểm tra sát sao nguồn 

gốc, hoạt động chế biến sản phẩm động vật hoang dã tại từng địa phương, phối hợp 

chặt chẽ với chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng quản lý các nhà hàng, 

tụ điểm kinh doanh tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp trên địa bàn huyện.  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung theo Chỉ 

thị số 29/CT-TTg, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình 

hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi 

phạm liên quan đến quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, 

hiếm; làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, xử lý kịp thời các 

đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển động vật nguy cấp, quý, hiếm.  

- 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 hành vi vi 

phạm.  

 -Trong 01 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg, Hạt Kiểm lâm Thanh Thủy 

đã phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ thực hiện 01 đợt thanh tra, kiểm tra, 

giám sát đối với hoạt động gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn huyện Thanh 

Thủy kết quả cụ thể: 

 + Trên địa bàn huyện có 13 tổ chức và hộ gia đình tham gia gây nuôi động 

vật hoang dã quý hiếm và thông thường với 15 loài như: Rắn ráo trâu, Rắn Hổ 
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mang thường, Trăn đất, Rùa sa nhân, Cầy vòi hương, Cầy vòi mốc, Khỉ đuôi dài… 

với tổng đàn  2.282 cá thể. 

+ Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND các xã Thị trấn tiến hành 01 đợt kiểm 

tra, kết quả không có tổ chức, hộ gia đình nào vi phạm, Đoàn đã hướng dẫn các hộ 

tổ xung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn: Đồng Trung, Hoàng Xá, Sơn Thủy, Thị Trấn Thanh Thủy tháo dỡ lưới mờ 

bẫy bắt chim theo quy định. (Tạm giữ 01 bộ dụng cụ thu phát bẫy bắt chim tại xã 

Sơn Thủy, tháo dỡ 04 điểm đặt bẫy lưới mờ trên địa bàn các xã). 

- Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, 

trên địa bàn huyện không có các đối tượng, các cơ sở có hành vi mua bán, vận 

chuyển, tàng trữ, chế biến trái phép động vật hoang dã, quý, hiếm. Chỉ đạo các đội 

điều tra nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động điều tra, xác minh, xử lý 

nghiêm các đường dây, các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển 

trái phép động vật hoang dã.  

3. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm: 

- Các ban ngành đoàn thể, các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ làm tốt 

công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, xử lý kịp thời các đường dây mua 

bán, tàng trữ, vận chuyển động vật nguy cấp, quý, hiếm qua đó trên địa bàn huyện 

không xảy ra các hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế biến trái 

phép động vật hoang dã, quý, hiếm. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến 

nhân dân (đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người thân) không tham gia 

săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật 

hoang dã trái pháp luật. Dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, 

trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã. 

3.2. Hạn chế: 

- Công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến về 

quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm còn hạn chế, do 

cán bộ còn kiêm nhiệm... 

- Việc tổ chức rà soát lập danh sách về các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng 

vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã thuộc danh mục các loài động 

vật rừng nguy cấp, quý hiếm ban hành theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 

22/01/2019 của Chính phủ và các loài thuộc Phụ lục I, II CITES; công khai trên 

trang thông tin điện tử của đơn vị để toàn xã hội theo dõi, giám sát chưa được 

thường xuyên.  
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4. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị-xã hội 

huyện phối hợp triển khai các biện pháp tuyên truyền các quy định của pháp luật 

về quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Nâng cao nhận 

thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động tại đơn vị. Không tham gia, tiếp tay cho các hành vi, săn, bắt, mua bán, vận 

chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, nuôi nhốt, quảng cáo, xâm hại động vật nguy 

cấp, quý, hiếm, động vật rừng hoang dã trái phép theo quy định của pháp luật. Kịp 

thời phát hiện, cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, 

bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cho các cơ quan chức năng. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của các 

cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn huyện. Đảm bảo nguồn gốc động 

vật nuôi hợp pháp, điều kiện an toàn đối với vật nuôi, con người, vệ sinh môi 

trường và an toàn dịch bệnh. 

- Tiếp tục 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 hành vi vi 

phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân không tham gia 

buôn bán trái pháp luật động, thực vật rừng, nâng cao nhận thức về những tác hại 

của việc buôn bán, sử dụng động vật hoang dã. 

- Thực hiện rà soát cấp mã số cho các cơ sở mới hoạt động gây nuôi động 

vật hoang dã qua dịch vụ hành chính công. Tổ chức 01ngày tuyên tuyền về gây 

nuôi, kinh doanh động vật trên địa bàn huyện vào cuối năm 2021. 

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 

29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phú về một số giải pháp cấp 

bách quản lý động vật hoang dã. UBND huyện Thanh Thủy trân trọng báo cáo ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện (ô Tân); 

- Các Phòng, đơn vị: Phòng NN&PTNT, Công an, 

Hạt Kiểm lâm, Đài Truyền thanh-TH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Tân 

                              
 

 


		tannm@phutho.gov.vn
	2021-08-04T07:41:07+0700
	Location
	Nguyễn Minh Tân
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-04T09:09:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-04T09:09:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-04T09:09:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




