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 Kính gửi:    

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công  văn  số 2918/UBND-

KTN ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về giao nhiệm vụ triển khai Chỉ 

thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Loài ngoại lai xâm hại có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới đa dạng sinh học, 

môi trường, kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Nguyên nhân 

chủ yếu là do nhận thức chưa đầy đủ về nguy cơ gây hại của việc nhập lậu, nuôi 

trồng, phóng thích các loài ngoại lai xâm hại. Để nâng cao nhận thức, kịp thời ngăn 

ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công  văn  số 2918/UBND-KTN ngày 14/12/2020. Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu:  

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 42/CT-

TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, 

kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, (có Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của 

Thủ Tướng Chính phủ gửi kèm). 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác kiểm tra việc thực thi các quy định pháp luật về ngăn ngừa và kiểm soát 

các loài ngoại lai xâm hại. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến, nâng cao nhận thức về loài ngoại lai xâm hại đối với sản xuất nông, lâm 

nghiệp trên địa bàn. 

- Tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) theo yêu cầu.  

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

tăng cường các biện pháp kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy 
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cơ xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi, 

trồng loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại; chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các biện pháp 

kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. 

4. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật trong nhập khẩu, phát tán, nuôi trồng, phát triển, vận chuyển và 

kinh doanh trái phép loài ngoại lai xâm hại. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 - huyện Than Uyên và huyện Tân 

Uyên, các cơ quan chuyên môn có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý 

nghiêm các hoạt động kinh doanh trái phép các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn 

huyện theo quy định của pháp luật. 

6. Đài truyền thanh - Truyền hình huyện 

Phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các 

phương tiện truyền thông về tác hại của loài ngoại lai xâm hại và quy định của 

pháp luật về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại để người dân biết, thực hiện. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) trước 

ngày 10 tháng 01 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Huy); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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