
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

CỤC KIỂM LÂM 

Số:       /KL-VP 

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus Corona (Covid-19) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:   

                 - Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố. 

 - Chi cục Kiểm lâm vùng I, II, III, IV. 

Thực hiện Văn bản số 724/BNN-TY ngày 01/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 126/TCLN-CTVN ngày 

06/02/2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc kiểm soát hoạt động nhập khẩu động 

vật hoang dã vào Việt Nam theo chỉ thị số 05/CT-TTg. Cục Kiểm lâm đề nghị Chi 

cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố; Chi cục Kiểm lâm các vùng khẩn trương thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện và phổ biến, quán triệt đến 100% 

công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị các văn bản chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan của địa 

phương, nơi cư trú để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý các hoạt động gây nuôi, chế biến, 

kinh doanh động vật hoang dã theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với 

các lực lượng chức năng như: Công an, Y tế, Bộ đội biên phòng, Cấp ủy chính 

quyền cơ sở đẩy mạnh việc kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi mua bán, vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là các trường hợp 

nhập lậu động vật hoang dã vào nước ta.      

3. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện các trường hợp nghi 

nhiễm dịch bệnh Covid-19 cần báo cáo ngay cho các cơ quan chuyên môn về 

phòng chống dịch của địa phương để xử lý, giải quyết. Thường xuyên cập nhật, 

thông tin chính thống về diễn biến của dịch để kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho 

người dân, tổ chức, cá nhân có gây nuôi động vật hoang dã trong việc phòng, 

chống dịch Covid-19.  

Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, Chi cục Kiểm lâm vùng 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TCT Nguyễn Quốc Trị (để báo cáo); 

- PTCT Cao Chí Công (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Trọng Kim 
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