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BÁO CÁO 

Trả lời phản ánh từ Trung tâm Giám sát, 

điều hành đô thị thông minh tỉnh  

 

 Kính gửi:  

  - Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; 

  - Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Lộc. 
 

              Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì nhận được phản ánh từ Trung tâm giám sát 

điều hành đô thị thông minh với nội dung: “Phổ biến, tràn lan đánh bắt chim 

hoang dã. Đã có quá nhiều các chỉ thị văn bản của các cấp từ trung ương đến địa 

phương về việc cấm săn bắt chim hoang dã. Tuy nhiên việc thực thi các văn bản 

đề cập trên chỉ dừng lại ở hình thức, qua loa, chỉ thực hiện khi có chỉ đạo hoặc 

phản ánh của người dân.... Hình ảnh chụp vào ngày 10/10/2022, địa điểm chụp 

chỉ cách trụ sở công an xã 300m đường chim bay, không quá xa trụ sở UBND xã 

Lộc Trì và mọi người hoàn toàn có thể trông thấy từ quốc lộ 1 hoặc các đường 

liên thôn lân cận”. Liên quan đến nội dung phản ánh, Ủy ban nhân dân xã Lộc 

Trì xin trả lời như sau: 

 Thực hiện các văn bản, chỉ thị của các cấp về việc cấm săn bắt chim 

hoang dã cũng như tình hình săn bắt chim hoang dã trên địa bàn. Trong thời gian 

qua, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành chỉ thị về nghiêm cấm việc săn bắt chim, 

cò hoang dã trên địa bàn đồng thời mời các đối tượng ký cam kết không thực 

hiện săn bắt và triển khai ra quân xử lý, thu giữ dụng cụ bẫy chim của các đối 

tượng. Ngày 30/9/2022, đã tổ chức lực lượng ra quân xử lý các đối tượng thực 

hiện săn, bẫy chim, cò; đến ngày 11/10/2022 tiếp tục ra quân xử lý và đã thu giữ 

8 bẫy chim triết, 2300 bẫy chim cò, tiêu hủy 710 cò xốp; thu giữ và trả về thiên 

nhiên 56 chim cò các loại. (kèm theo hình ảnh xử lý). 

 Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã sẽ phối hợp với Hạt kiểm lâm 

huyện tiếp tục kiểm tra, xử lý các đối tượng săn bẫy chim cò trên địa bàn, nhằm 

giải quyết tình trạng săn bẫy và bảo vệ chim hoang dã. 

 Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì kính báo cáo./. 
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