
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NN 
V/v phối hợp kiểm tra, xử lý 

việc giăng lưới bẫy bắt chim 

di cư, chim tự do, săn bắn, 

bẫy bắt động vật hoang dã, 

kiểm tra xử lý cơ sở gây 

nuôi, kinh doanh, quảng cáo 

động vật hoang dã và sản 

phẩm động vật hoang dã. 

Hậu Lộc, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Ngày 13/6/2022, UBND huyện Hậu Lộc đã ban hành công văn số 

1384/UBND-NN để triển khai, thực hiện Công văn số 7172/UBND-NN ngày 

23/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của 

Thủ tưởng Chính  phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các 

loại chim di cư, chim hoang dã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; qua kiểm tra, theo 

dõi của ngành và đơn vị chức năng, cho thấy:  tình trạng giăng lưới bẫy bắt chim 

di cư, chim hoang dã ở các khu vực trọng điểm trên địa bàn các xã: Hải Lộc, 

Minh Lộc, Đa Lộc, Quang Lộc, Hoa Lộc, Liên Lộc, Thuần Lộc, Mỹ Lộc, Tiến 

Lộc, Lộc Sơn … đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt được hiệu quả tích 

cực; đặc biệt đã có sự chủ động từ chính quyền cấp xã, chỉ đạo các lực lượng 

Công an xã, Dân quân tự vệ và Kiểm lâm viên phối hợp chặt chẽ, thường xuyên 

tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và tham mưu xử lý kịp thời từ cơ sở.  

 Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở gây 

nuôi, kinh doanh, quảng cáo Động vật hoang dã (ĐVHD); tình trạng giăng lưới 

bẫy bắt chim di cư, chim hoang dã trên địa bàn quản lý của xã, Chủ tịch UBND 

yêu cầu:  

1. UBND các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực 

hiện nghiêm túc Công văn số 1384/UBND-NN, ngày 13/6/2022 của UBND 

huyện và các văn bản có liên quan chỉ đạo của các cấp về công tác quản lý bảo 

tồn các loài chim hoang dã, di cư, quản lý các cơ sở gây nuôi, kinh doanh, quảng 

cáo động vật hoang dã. Chủ động chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường 

tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.  

 2. Về xử lý vi phạm: Đối với hành vi vi phạm hành chính vi phạm hành 

chính mà tang vật là động vật rừng, thì xử lý theo qui định tại Nghị định số 

07/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 35/2019/NĐ-CP, ngày 25/4/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực lâm nghiệp.  
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Đối với các vụ việc mà tang vật là động vật hoang dã do cơ quan tiến 

hành tố tụng chuyển đến để xử phạt vi phạm hành chính, phải căn cứ tính chất, 

mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

để áp dụng khung tiền phạt, phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả tương 

ứng; nếu hành vi vi phạm vượt quá mức hậu quả quy định tại khung tiền phạt 

cao nhất đối với hành vi đó, thì áp dụng khung tiền phạt cao nhất, kèm hình thức 

phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng; động vật hoang dã 

thuộc loại được ưu tiên bảo vệ thì xử phạt như đối với động vật rừng nhóm IB. 

Các hành vi vi phạm khác phối hợp với Công an huyện và Hạt Kiểm lâm 

Hà Trung để xử lý theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.  
 

 

 

  Nơi nhận:                                                                           
- Như trên;      

- Chủ tịch UBND huyện (b/c);                                                 
- Ban Tuyên giáo H. ủy (p/hợp); 

- Hạt Kiểm lâm, Công an huyện (t/hiện) 

- Lưu: VT, NN.   
 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Cao Sơn 
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