
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH THẠNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VP 

V/v tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh Covid - 19 trong hoạt 

động quản lý động vật hoang dã  

Vĩnh Thạnh, ngày        tháng 02 năm 2020 

 

 
Kính gửi:  

       - Các hội, đoàn thể huyện; 

      - Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

      - Hạt Kiểm lâm; 

       - UBND các xã, thị trấn. 

      
        

 Thực hiện Văn bản số 870/UBND-KT ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong hoạt động nhập khẩu động vật 

hoang dã; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

 1. Giao Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và 

UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trong hoạt động quản lý động vật hoang dã trên địa bàn; đồng thời kiên 

quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng mua, bán, tàng trữ, chế biến, kinh doanh, 

vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn huyện. 

 2. Đề nghị các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện và UBND các xã, 

thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân liên 

quan biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 

20/02/2014 về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo 

tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và Chỉ thị số 28/CT-TTg 

ngày 17/9/2016 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi 

xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật. 

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                               

- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lđ Vp HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, K7. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Tấn Thành 
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