SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC KIỂM LÂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 662

/CCKL-BVR

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 9 năm 2020

V/v triển khai thực hiện Công văn
số 2325/SNNPTNT-KL ngày
10/9/2020 của Sở Nông nghiệp
và PTNT tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Các Phòng, Đội và Hạt Kiểm lâm trực thuộc
Thực hiện Công văn số 2325/SNNPTNT-KL ngày 10/9/2020 của Sở
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Công văn
số 4069/UBND-NNTN ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (văn bản
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm);
Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các Phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ
động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc chủ động tổ chức triển khai thực
hiện các nội dung sau đây:
1. Đối với các Hạt Kiểm lâm:
1.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang
dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm cho cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân trên địa bàn về nội dung Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp quản lý bảo vệ động vật hoang dã.
1.2. Phối hợp các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai cho các cơ
sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về không mua bán, sử dụng, tiêu thụ,
trưng bày, quảng cáo mẫu động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp
pháp.
1.3. Tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc
kiểm tra, kiểm soát, điều tra, khởi tố các hành vi vi phạm liên quan đến khai
thác, săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật
hoang dã; khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc theo quy định pháp luật hiện
hành và công khai trước công luận kết quả xử lý.
1.4. Tổ chức cứu hộ cá thể động vật hoang dã hoặc thả về môi trường tự
nhiên theo quy định của pháp luật.
2. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR:
2.1. Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường công tác
kiểm soát các hành vi khai thác, săn bắt, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, giết mổ,
tiêu thụ, quảng cáo, xâm hại và sử dụng động vật hoang dã; tổ chức ngăn chặn,
triệt phá dứt điểm các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật,
nhất là động vật hoang dã thuộc lớp thú, chim, bò sát trong môi trường tự nhiên.
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2.2. Tăng cường công tác kiểm tra các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh
động vật hoang dã thông thường và nguy cấp, quý, hiếm về tuân thủ nguồn gốc
hợp pháp, vệ sinh thú y, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý hoặc
trình cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
3. Các Phòng: Quản lý Bảo vệ rừng và BTTN, Thanh tra - Pháp chế
theo chức năng nhiệm vụ:
3.1. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở
nuôi động vật hoang dã thông thường và nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.
3.2. Hướng dẫn các cơ sở gây nuôi, kinh doanh động vật hoang dã các thủ
tục pháp lý liên quan đến công tác gây nuôi động vật hoang dã; Tổ chức cấp mã
số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Q.Ngãi (báo cáo);
- Lãnh đạo CCKL;
- Cổng Thông tin điện tử CCKL;
- Lưu: VT, BVR .
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Số: 2325 /SNNPTNT-KL

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 9 năm 2020

V/v triển khai thực hiện
Công văn số 4069/UBNDNNTN ngày 01/9/2020 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Thủy sản.
Thực hiện Công văn số 4069/UBND-NNTN ngày 01/9/2020 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày
23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ (văn bản được đăng tải trên cổng thông tin
điện tử của UBND tỉnh Quảng Ngãi);
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các Chi cục: Kiểm lâm, Thủy
sản theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã,
thành phố và các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện nội dung Công văn số
4069/UBND-NNTN nêu trên. Báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT để
theo dõi, chỉ đạo.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- GĐ, PGĐ (PTLN) Sở;
- Lưu: VT, VP Sở.
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