
 

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 

số 379/BTNMT-TCMT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy 

mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và 

phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Nhiều bộ ngành, địa phương đã có chỉ đạo 

khẩn trương, kịp thời nhằm kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, việc nuôi nhốt, buôn 

bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã vẫn còn tiếp diễn trên địa bàn nhiều 

tỉnh. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhiều loài động vật 

hoang dã mang mầm bệnh có thể lây lan sang người. Các nghiên cứu trên thế 

giới đã cảnh báo, khoảng 70% bệnh truyền nhiễm từ động vật lây sang con 

người hiện nay đều có nguồn gốc từ động vật hoang dã và điều này đã được thấy 

rõ qua các đại dịch xảy ra trên thế giới như HIV, Ebola, H5N1, SARS, vi rút đậu 

mùa, bệnh dại từ dơi xuất hiện ở vùng Amazon, vi rút Marburg ở châu Âu. Đặc 

biệt, bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (vi rút 

nCoV) đang được xác định có nguồn gốc phát sinh từ động vật hoang dã, hiện 

đang lan rộng đe dọa đến sức khỏe con người.  

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, chủ 

động phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và địa phương trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ: 

1. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các ban, ngành, đơn vị tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về việc 

không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, các 

mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ việc tiêu thụ, tiếp xúc với động vật hoang 

dã. 

2. Chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật: kiểm lâm, quản lý thị trường, hải 

quan, biên phòng, công an tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên tiến 

hành thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, ngăn chặn hoạt động 

buôn bán động vật hoang dã tại các chợ động vật tự phát và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã. 
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3. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã tăng cường 

công tác kiểm dịch, khử trùng, hạn chế việc tiếp xúc với động vật hoang dã và 

thường xuyên liên lạc với các cơ quan quản lý chuyên môn của tỉnh để nắm bắt 

thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh và lây nhiễm.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của 

Quý Cơ quan. 

Trân trọng cảm ơn./.  

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Lưu VT, TCMT. 300. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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