
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TH! XA CIYA  LO Dc 1p - Tij do - Hinh phác 

S: /KH-UBND Ca Lô, ngày tháng nám 2022 

KE HO3CH 
Trin khai thijc hin Clii thi s 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 cüa Thu ttthng 

ChInh phil ye mt so giãi pháp cp bach quail 1 tng vt hoang dã 

Thu tuâng ChInh phü ban hành Chi thj so 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 v 
mt so giâi pháp cap bach quàn l dng vt hoang dâ. D trin khai thirc hin 
nghiêm t1ic Chi thj cüa Thu tung ChInh phü, UBND thj xã Cfia Lô ban hành Kê 
hoach thirc hin vi nhrng ni dung nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch: 
a) Nhm th hóa các nhim vi, giãi pháp thuc ch'Crc näng nhim vii cüa 

UBND thj xa duçic quy djnh trong Chi thj so 29/CT-TTg cüa Thu tuóng ChInh 
phü. Dam bão phát huy có hiu qua chiLrc nãng nhim vii cüa các Co quan, ban 
ngành và chInh quyên dja phuong các phuô'ng và phü hçp vói tinh hInh thrc tin 
cong tác quán 1, báo v dng vt hoang dâ trong giai doan hin nay. 

b) Tao su chuyn bin rnnh m v nhn thiLrc Va hành dng, nâng cao trách 
nhim cüa can bô, dàng viên và các tng lop nhân dan trên dja bàn di vôi cOng tác 
quãn 1, bão v dng vt hoang dã. 

c) Kh.c phiic nhü'ng tn t?i,  htn ch trong cOng tác quán l, bão v dng vt 
hoang dà trên dja bàn thi gian qua, dam bão thirc hin tt các ni dung cüa Chi 
thj, các van bàn chi do cüa cap trên trong cOng tác quàn l2  dng vt hoang dà, gop 
phn bào tn, phát trin da dng sinh h9c, gän vri phát trin kinh tê - xA hi dja 
phi.rang. 

2. Yêu cIu: 
a) Thu trithng các co quan, ban, ngành, doàn the, Chü tjch UBND các 

phung xác djnh trách nhirn trong vic chi dao, tO chirc thirc hin Chi thj sO 
29/CT-TTg cüa Thu tu'ng ChInh phü là mt trong nhung nhim vii phái to chuc 
thrc hin nghiêm tuc. 

b) Darn bão sir tuân thu pháp Iut cüa Nhà nithc ye quãn l' dng vt hoang 
dã, có si.r phi hp cht che gifla các co' quan, ban, ngành, doàn the và cap üy, 
chinh quyên dja phirong trong vic thirc hin Chi thj 29/CT-TTg cüa Thu tung 
ChInh phü. 

!!. NH!M VIJ, GIA! PHAP VA PIIAN CONG TRACH NHIM 
1. Tuyên truyên, nng cao nhn thtl'c, ' thtIc, trách nhim thi vói cong 

tac quãn 1 cting vt hoang dã: 
1.1. Phông Kinh té Thj xã chü trI, phôi hçp vó'i Hi dông tuyên truyên, phô 

bin giáo diic pháp lut Thj xä, PhOng Tu' pháp, UBND các phu'O'ng, xâ xây drng 
k hoich to chirc phô biên, tuyên truyên ni dung Chi thj sO 29/CT-TTg ngày 
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23/02/2020 cüa Thu ti.thng ChInh phü dn can b, dãng viên và mi ngithi dan biêt 
dê thirc hiên. 

1.2. Phông Van hóa thông tin, Trung tam Van hóa, th thao và Truyên thông 
Thj xã tham mu'u UBND thj xâ Cüa Là chi dao  các dan vj lien quan tang cthng 
thirc hin cong tác thông tin, truyên thông, tang thai h.rçing phát thanh, truyn hInh, 
các tin bài phán ánh hoit dng lien quan den cong tác quãn 1 dng vt hoang dã. 

1.3. Ht Kiêm lam Vinh — Cira Là phM hcrp vi Trung tam Van hOa — Th 
thao Va Truyên thông Thj xä day mnh cong tác tuyên truyn dn vâi ngithi dan v 
vic ti'r chôi, không st'r diing dng vt hoang d vâ các san phm tr chüng; báo v 
dng vt hoang dã gãn lien vôi vic giàm nhu cu sir diing cña ngi.thi dan tir si.r 
diing lam thirc phãm, lam thuc, ngâm rrçu dn trang trI, nuôi lam cânh. PhM hçp 
vri các ca quan, dan vj trên dja bàn trin khai các hott dng tuyên truyn, nâng 
cao nhn tht'rc cüa can b, dâng viên và ngui dan v Cong tác bão thn dng vt 
hoang dã và các quy djnh pháp lut lien quan dn dng vt hoang dâ; trin khai 
lông ghép các ni dung v bão v dng vt hoang dâ vào sinh hot, k hoach  hoit 
dng cüa dan vj. 

1.4. UBND các phuà'ng chi dto các kMi tang curng tuyên truyn ni dung 
Chi thj den mi ngithi dan nhrn nâng cao ' thuc, trách nhim trong cong tác bão 
v dng vt hoang dà. Vn dng ngu'i dan giao np các loi sung san, các dung cti 
san, by dng vt hoang dã, không tham gia san, bit, nuôi nh&, mua, ban, van 
chuyn, tiêu thii dng vt hoang da trái quy djnh cüa pháp 1ut drni bt k' hInh 
thtrc nào. 

2. Phãn cong trách nhim 
Các ca quan, dan vj trên dja bàn, can cü chiirc nàng, nhim vii duc pháp Iut 

quy djnh d tang cung cong tác kiêm tra, giám sat, xu l vi phm trong nhp 
khu, xut khu, san, bt, mua, ban, vn chuyn, git rnô, tiêu thu, tang trü', quâng 
cáo, kinh doanh dng vt hoang dã, mu 4t cua dng vt hoang dã trái pháp lutt. 

1.1. Phàng Kinh t Thj xã chü tn, phôi hçip v&i các dan vj de tham mtru 
UBND Thj xA ban hânh các van bàn chi do thirc hin nhim vii quàn l dng vt 
hoang dà trên dja bàn. 

1.2. Cong an Thj xâ Cfra Lô tang cithng cong tác phông ngü'a, dâu tranh, 
ngan ch.n, phát hin và kjp thi xir l nghiêm các hành vi vi phm lien quan den 
dng vt hoang dã. Phi hp vó'i các dan vj lien quan kirn tra, th l các hành vi 
quâng cáo, mua, ban trái phép mu vt dng vt hoang dã tren các trang thông tin 
din tiLr. Du tranh, trit phá dut dim các duing day buOn ban dng vt hoang dà 
trái pháp 1ut tren dja bàn. 

1.3. Ht Kim lam Vinh - Cira Là thirc hin cOng tác kiem tra, giám sat, xir 
1 di vâi các hành vi vi phm pháp lust  ye quân l, bão v dng vt hoang dâ, ké 
cá các loâi dng vt trên can khác thuc 1p  chim, thü, bô sat, 1uOng cix (tth mt s 
loài thuc Danh mvc  do B NOng nghip và Phat trin nOng thOn chu trI phi hap 
vôi B Tài nguyen và môi trung và các ca quan lien quan cong bô). Chii trI, phi 
hap vi các dan vj lien quan tham mini UBND Thj xã, UBND các phuông thành 
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l.p doàn lien ngành d ki&n tra, xr l' di vói các hành vi vi phim trong san, b.t, 
nuôi nh&, mua, ban, van chuyn, ch bin, kinh doanh trái phép dng vt hoang dã 
trén dja bàn. 

1.4. Uy ban nhân dan các phung tp trung thirc hin các bin pháp, giãi 
pháp quãn 1, bão v dng vt hoang dà (nhât là chirn di cu). Tang cuàng kim 
soát, xr 1 các hành vi san, bit, mua, ban, tang trt, tiêu thii và vn chuyn dng vt 
hoang dâ trái pháp 1ut. Tang ci.thng cong tác quân 1)2, kim tra, thanh tra các Ca s& 
nuôi nh&, kinh doanh dng vt hoang dã v tuân thñ ngun gc hçip pháp, v sinh 
th y, môi trithng và v sinh an toân thirc phm. To chirc trin khai cho các cci sâ 
nuôi nh&, kinh doanh trên dja bàn không rnua, ban, sü' diing, tiêu thii, trisng bay, 
quãng cáo các mu vt dng vt hoang dã không dam bào ngun gc hçip pháp và 
xi:r 1)2 nghiêm các hành vi vi phm. 

1.5. Phông Van boa thông tin, Trung tam Van hóa — The thao và Truyên 
thông Thj xã phM hçip vOi các dan vj lien quan trong vic ngãn chn và xir 1)2 cac 
hành vi lçii diing các trang mng din tir nhm quàng cáo, tuyên truyn, mua, ban 
dng v.t, mu vt dng 4t hoang dà trái quy djnh cüa pháp lut. 

1.6. Các don vj chü rrng tang c.thng cong tác tu.n tra, kim tra ngãn chn, 
xfr 1)2 các hành vi san, bat dng vt hoang dâ (nht là chirn di cu) trong lam phn 
duç'c giao quãn 1)2. 

III. TO CH1C THIJ'C lIEN 
1. Giao Phông Kinh tê Thj xâ chü trI tham mu'u UBND Thj xa theo dOi, kim 

tra, don dc các cci quan, don vj có lien quan thrc hin Chi thj có hiu qua. Tong 
hçp, báo cáo kt qua, d xu.t các giãi pháp dé UBND Thj xâ chi dao  kjp thai. 

2. Các ca quan, don vj, UBND các phithng can ci'r Kê hoch nay d cii th 
hóa thânh k hoch caa dan vj d trin khai thirc hin. Trong qua trInh thirc hin, 
nu thy c.n thit si.ra di, b sung nhU'ng ni dung chi.xa phü hçip, dê nghj các don 
vj chü dng dê xuât, giri ye Phông Kinh tê Thj xA dê tong hçp và báo cáo UBND 
Thj xã xem xét, quyt djnh. 

Trén day là Kê hoch triên khai, thi.rc hin Chi thj so 29/CT-TTG ngày 
27/3/2020 cüa Thu tuóng ChInh phü. UBND Thj xä Cira Lô yêu câu các ca quan, 
don vj và UBND các phung nghiêrn tüc trin khai, thu'c hiên./.,Qt 

No'i n/ian: 

- UBND tinh (b/c); 

- Clii cuc Kirn lam tinh (b/c); 

- TT Thi us'; TT HDND thi xä (b/c); 

- Chü tjch, các PCT UBND thj xä; 

- Các phông, ban, ngành, dan vj cp thj (t/h); 

- UBND các phu6ng (t/h); 

- Luu 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Vô Van Hung 
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