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   Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính; 
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- Ban Quản lý các Vườn quốc gia: Phước Bình 

và Núi Chúa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh 

Thuận; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

 

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai 

xâm hại, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan 

tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật 

ngoại lai xâm hại trên địa bàn theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 

17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch tăng cường ngăn ngừa 

và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn trong thời gian tới. 

b) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra, 

giám sát thực hiện các quy định pháp luật về ngăn ngừa và kiểm soát các loài 

ngoại lai xâm hại.  

c) Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về loài ngoại 

lai xâm hại; xây dựng, cung cấp các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nhận dạng 

loài ngoại lai xâm hại. 
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

a) Tăng cường các biện pháp kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài 

ngoại lai có nguy 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. 

b) Hướng dẫn áp dụng các biện pháp kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai 

xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ:  

a) Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng biện pháp 

phòng trừ sinh học và giải pháp tổng hợp trong kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại 

lai xâm hại. 

b) Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong kiểm soát diệt trừ 

các loài ngoại lai xâm hại. 

4. Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương để thực hiện kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao. 

5. Công an tỉnh 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. 

6. Ban Quản lý các Vườn quốc gia Phước Bình và Núi Chúa:  

a) Tổ chức điều tra, lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại trong phạm vi 

quản lý. Khảo sát, đánh giá hiện trạng mức độ xâm hại của các loài ngoại lai 

xâm hại, xác định khu vực phân bố, lập kế hoạch cô lập và diệt trừ loài thuộc 

Danh mục loài ngoại lai xâm hại trong phạm vi Vườn quốc gia. 

b) Chủ động thông tin, báo cáo kịp thời khi phát hiện hoặc có sự bùng 

phát, lây lan của loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn Vườn quốc gia. 

c) Tổ chức các hoạt động truyền thông cho người dân xung quanh vùng 

đệm nhận biết về tác hại cũng như các biện pháp kiểm soát các loài ngoại lai 

xâm hại; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của cộng đồng 

về việc không nhập khẩu, kinh doanh, nuôi trồng, phát triển, phóng sinh loài 

ngoại lai xâm hại. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp 

luật về kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại 

trên địa bàn. 

b) Chủ động thông tin, báo cáo kịp thời khi phát hiện hoặc có sự bùng 

phát lây lan của loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn. 

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của 

cộng đồng về việc không nhập khẩu, kinh doanh, nuôi trồng, phát triển, phóng 

sinh loài ngoại lai xâm hại. 
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8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận đưa tin, tuyên 

truyền về tác hại của loài ngoại lai xâm hại, quy định của pháp luật về kiểm soát 

loài ngoại lai xâm hại để người dân biết, thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các sở, ngành, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài 

nguyên và Môi trường) để xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.    PHT 

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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