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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NN 

Về việc tăng cường quản lý, kiểm 

soát loài ngoại lai xâm hại trên địa 

bàn huyện. 

 

Như Thanh, ngày         tháng        năm 2021 
 

                          Kính gửi:     
 

 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng đơn vị liên quan. 

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có trên 20 loài ngoại lai xâm hại, gồm: bèo 

tây, cỏ lào, cỏ lào đỏ, cúc liên chi, cây mai dương, cây xấu hổ, cây cứt lợn, cây 

bông ổi, keo dậu, ốc bưu vàng, ốc bưu vàng miệng tròn, cá tỳ bà, cá trê phi, cá 

ăn muỗi, cá rô phi đen, bọ cánh cứng hại dừa, mọt đục hạt lớn, mọt cứng đốt, 

ruồi đục quả châu Úc, ruồi đục quả Địa Trung Hải, ruồi đục quả Mê hi cô; các 

loài ngoại lai xâm hại không phụ thuộc vào mức độ tập trung của chúng nhiều 

hay ít mà chúng đều có xu hướng lan rộng và lấn át, tiêu diệt các loài sinh vật 

bản địa.  

Thực hiện Công văn số 1922/UBND-NN ngày 09/02/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm 

hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

Để kịp thời ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn 

huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND xã, thị trấn 

- Tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về 

việc không kinh doanh, nuôi trồng, phát triển, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại 

trên địa bàn quản lý. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các loài ngoại lai có nguy cơ xâm 

hại trên địa bàn do nuôi, trồng hoặc có sự bùng phát lây lan trên địa bàn; thông 

tin, báo cáo kịp thời  cho cơ quan chuyên môn để thực hiện các biện pháp kiểm 

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

2. Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

 - Phòng Nông nghiệp &PTNT: Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn trong 

việc 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 và các hoạt động 

nuôi, trồng các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn. Tổng hợp, báo 

cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện khi phát hiện hoặc có sự bùng phát 

lây lan của loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn. 
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- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp các đơn vị liên quan và 

UBND các xã, thị trấn tăng cường hoạt động kiểm tra, việc thực thi các quy định 

pháp luật về ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại; hướng dẫn, tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về loài ngoại lai 

xâm hại; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhận dạng loài ngoại lai xâm hại. 

- Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã, 

thị trấn thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng, chống và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật trong phát tán, nuôi trồng, phát triển, vận chuyển và 

kinh doanh trái phép loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn huyện. 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn áp dụng các biện pháp kiểm 

soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại; xây 

dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhận dạng 

loài ngoại lai xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. 

- Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hoá, thông tin, thể thao và du 

lịch huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, đơn vị chuyên môn xây dựng 

chuyên mục, dành thời lượng đưa tin về tác hại và các nhận dạng loài ngoại lai 

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

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;            

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách KT; 

- Công an huyện; 

- Phòng Nông nghiệp &PTNT; 

- Phòng Tài nguyện và Môi trường; 

- Trung tâm DVNN;  

- Trung tâm VH, TT, TT và DL; 

- Lưu: VT, NN. 
 

                                                                                
 

 
                                          KT. CHỦ TỊCH 

                                        PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

          Hàn Văn Huyên 

                            

 
 

 

 
 

 
 


		Huyenhv.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn
	2021-03-01T12:21:37+0700


		2021-03-02T08:44:39+0700


		2021-03-02T08:45:13+0700


		nhuthanh@thanhhoa.gov.vn
	2021-03-02T08:46:45+0700




