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Kính gửi:  
 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã. 

Căn cứ Công văn số 1550/UBND-NNTN, ngày 23/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 

17 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các 

xã triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg 

ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định; tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, ngăn 

chặn nạn 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; 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 theo quy định; định 

kỳ trước ngày 10 tháng 6 hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi 

PhòngTài nguyên và Môi trường để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

quy định. 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện các quy định pháp 

luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư(1) trên địa bàn huyện theo quy định; 

định kỳ trước ngày 25 tháng 6 hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; các nội dung vượt thẩm 

quyền, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét chỉ đạo theo quy định. 

                                        
 1 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 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 tháng 7 

năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 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 tháng 01 năm 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 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 

Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19 tháng 7 năm 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, q uý , 

hiếm. 
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Ủy ban nhân dân huyện báo để các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các 

xã biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Vương Văn Mười 
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