
    ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         XÃ LỘC AN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  449/BC-UBND                            Lộc An, ngày  8  tháng 9  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo phản ánh bẫy chim hoang dã tại xã Lộc An.  

 

     Kính gửi:  

- UBND huyện Phú Lộc. 

 

Thực hiện Công văn số: 3936/UBND-NC ngày 04 tháng 09 năm 2020 của 

UBND huyện Phú Lộc, về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều 

hành đô thị thông minh tỉnh. Liên quan đến nội dung: “Bắt đầu bẫy chim hoang dã 

tại Phú Lộc. Hiện đã bắt đầu vào mùa chim di cư nên người dân tổ chức bắt bẫy 

chim hoang dã bằng lưới và bẫy keo dính, tại vị trí 300m từ quán Gió Chiều về 

hướng thôn Hai Hà là khu vực bẫy lưới mờ khu vực Bàu Dừa 300m từ trạm y tế xã 

hướng về thôn Phú Môn dùng bẫy dính. Kính đề nghị sớm xử lý dứt điểm để răng 

đe và triển khai xử lý ở các địa phương khác trong tỉnh nhằm hạn chế, dừng đánh 

bắt chim hoang dã theo Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh ”. 

Ngày 07/9/2020 UBND xã chỉ đạo Công an xã phối hợp với địa chính tiến hành 

kiểm tra và làm cam kết đối với các hộ dân tại thôn Hai Hà và thôn Phú Môn liên 

quan đến việc đánh bắt chim bằng lưới mờ và keo dính tại khu vực đường Gió 

Chiều về thôn Hai Hà và khu vực Bàu Dừa xã Lộc An. Qua kiểm tra phát hiện 09 

hộ đang hành nghề đánh bắt chim trời và yêu cầu cam kết không đánh bắt nữa kể từ 

ngày 08/9/2020. 

Đồng thời UBND xã đã ban hành Thông báo số 448/TB-UBND ngày 08/9/2020 

về việc nghiêm cấm bẫy bắt chim trời hang dã trên địa bàn xã Lộc An. 

Thời gian đến UBND xã tiếp tục mời các hộ tham gia bẫy bắt chim trời lên làm 

việc và thông qua các quy định của Nhà nước quy định về cấm bẫy bắt chim trời.    

Trên đây là nội dung báo cáo theo phản ánh của Đô thị thông minh tỉnh Thừa 

Thiên Huế.   

UBND xã Lộc An xin báo cáo ./. 

 

Nơi nhận:               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện;                KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu VT.                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                        Trần Viết Việt 
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