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BÁO CÁO  

Kết quả kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh  

tình trạng bẫy chim hoang dã trên địa bàn xã 

  

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. 
 

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Uỷ ban nhân dân xã nhận được Công văn số 

3936/UBND-NN, ngày 04/9/2020 của UBND huyện về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo 

phản ánh bẫy chim hoang dã tại xã Lộc Sơn và Lộc An. Nội dung được phản ánh của 

người dân từ hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô 

thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế nội dung như sau: “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. Đính kèm ảnh 1 ở xã Lộc Sơn (có 

núi truồi phía sau) tại vị trí 300m từ quán Gió Chiều về hướng thôn Hà Nam là 

khu vực bẫy lưới mờ. Và ảnh 2 (Có nước phía trước) ở xã Lộc An tại 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 răn 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”. 

Ủy ban nhân dân xã Lộc Sơn xin báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Đối với tình trạng bẫy chim trời trên địa bàn xã: vào mùa di cư, lượng 

chim về tập trung ở vùng ô đầm của xã khá nhiều. Khi lượng chim di cư về nhiều, 

vẫn xuất hiện tình trạng người dân giăng lưới, đặt bẫy,... để săn bắt. UBND xã chỉ 

đạo Công an xã, các ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, tổ chức tuyên 

truyền nhằm nâng cao nhận thức trong toàn thể nhân dân về ý thức bảo vệ chim 

trời hoang dã, chim trời di cư. Tuy nhiên, việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn như: 

người săn bắt chủ yếu là người ngoài địa phương; không tập trung cố định; việc 

giăng lưới, đặt bẫy khi mùa nước ngập vì vậy khó khăn trong việc kiểm tra, xử lý. 

 2. Đối với nội dung phản ánh: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND 

xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các ngành liên quan để kiểm tra, xử lý. Sau khi 

kiểm tra, ngày 06/9/2020, Công an xã đã thu giữ một số dụng cụ dùng để đánh bắt 

chim trời như: lưới, bẫy tự chế, chim mồi tự chế. Tuy nhiên, việc kiểm tra chưa 

phát hiện và bắt giữ được đối tượng trực tiếp giăng lưới. (gửi kèm hình ảnh xử lý 

trực tiếp tại hiện trường). 



Trong thời gan đến, UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã xây dựng kế 

hoạch phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về săn, 

bắn, bẫy, mua bán, vận chuyển các loài chim trời; tăng cường công tác quản lý, 

sử dụng các loại súng săn, súng tự chế theo đúng quy định. 

3. Công tác chỉ đạo, điều hành: UBND xã đã ban hành Công văn số 

487/UBND–TH, ngày 07/9/2020 trong đó tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan 

tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không 

mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo các loài chim trời; tổ chức tuyên 

truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo 

tồn các loài động vật hoang dã, các loài chim trời và các biện pháp nhằm phòng 

ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài chim trời. Nghiêm cấm cán bộ, công 

chức, viên chức của địa phương ăn thịt cũng như sử dụng các sản phẩm có nguồn 

gốc từ động vật rừng, các loài chim trời theo Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 

09/01/20120 của UBND tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế. 

4. Kiến nghị, đề xuất: Để bảo vệ các loại chim trời trong mùa di cư, UBND 

xã kiến nghị UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để phối hợp với các 

địa phương tổ chức kiểm tra việc săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, kiểm tra việc 

kinh doanh, nuôi nhốt, giết mổ các loại động vật hoang dã, chim di cư trái quy định 

của pháp luật trên địa bàn toàn huyện. 

Trân trọng kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- UBMTTQVN xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;   

- Chủ tịch và PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 
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