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KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã
Thực hiện Quyết định thanh tra số 103/QĐ-CCKL ngày 12/4/2021 của
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa về việc thanh tra việc chấp hành
pháp luật về quản lý động vật hoang dã, từ ngày 20/4/2021 đến ngày
15/5/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 31 cơ sở gây nuôi động vật
hoang dã trên địa bàn các huyện: Cẩm Thủy (15 cơ sở, từ ngày 20/4/2021 đến
ngày 5/5/2021), Như Thanh (10 cơ sở, từ ngày 26/4/2021 đến ngày 07/5/2021),
Đông Sơn và TP. Thanh Hóa (06 cơ sở, từ ngày 29/4/2021 đến ngày
15/5/2021).
Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý động
vật hoang dã ngày 24/5/2021 của Trưởng đoàn thanh tra,
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa kết luận như sau:
1. Khái quát chung
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 130 cơ sở gây nuôi ĐVHD với số
lượng 12.267 cá thể thuộc địa bàn 22 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 93
cơ sở nuôi loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm, loài thuộc các Phụ lục CITES với
10.369 cá thể, 37 cơ sở nuôi loài ĐVHD thông thường với 1.898 cá thể. Mục
đích nuôi hầu hết là thương mại trong nước với 122 cơ sở, 12.201 cá thể; còn
lại 08 cơ sở nuôi phi thương mại với 66 cá thể. Qua thống kê, rà soát, trên địa
bàn tỉnh không có chợ, tụ điểm kinh doanh, buôn bán ĐVHD.
2. Kết quả kiểm tra, xác minh
Qua quá trình quản lý và trên cơ sở nắm bắt tình hình chung, Đoàn thanh
tra đã tiến hành thanh tra trong phạm vi 04 địa bàn, gồm: TP. Thanh Hóa và
các huyện Cẩm Thủy, Như Thanh, Đông Sơn. Các nội dung đã thanh tra cụ
thể: Tổ chức rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi ĐVHD
trên địa bàn; thanh tra việc chấp hành pháp luật về việc nuôi ĐVHD (chấp
hành quy định về nguồn gốc ĐVHD đưa vào gây nuôi; chấp hành các quy định
của pháp luật về môi trường và thú y; chấp hành quy định về phương án nuôi
và quy định đảm bảo an toàn trong xây dựng chuồng, trại nuôi; chấp hành quy
định về việc ghi chép sổ theo dõi và các quy định khác có liên quan).
Kết quả: Các cơ sở nuôi đều chấp hành nghiêm túc chế độ quản lý, bảo
vệ và gây nuôi ĐVHD; chấp hành các quy định chung về điều kiện chuồng trại
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nuôi, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và điều kiện về thú y; con giống đưa
vào gây nuôi có nguồn gốc hợp pháp, quá trình tăng, giảm số lượng cá thể đàn
nuôi đều được cập nhật, ghi chép đầy đủ vào hệ thống sổ theo dõi theo quy
định.
3. Kết luận
- Kết quả rà soát, thống kê: Có tổng cộng 42 cơ sở gây nuôi ĐVHD trên
địa bàn 04 huyện, thành phố (huyện Cẩm Thủy: 15 cơ sở, huyện Như Thanh:
10 cơ sở, huyện Đông Sơn: 05 cơ sở và TP. Thanh Hóa: 12 cơ sở).
- Việc chấp hành pháp luật về nuôi ĐVHD: Đã tiến hành thanh tra tại
31/42 cơ sở nuôi ĐVHD (huyện Cẩm Thủy: 15 cơ sở, huyện Như Thanh: 10 cơ
sở, huyện Đông Sơn: 01 cơ sở và TP. Thanh Hóa: 05 cơ sở); không phát hiện
hành vi vi phạm tại các cơ sở nuôi, cơ sở chấp hành tốt chế độ quản lý và gây
nuôi ĐVHD theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đoàn thanh tra đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định
của Luật Thanh tra và các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo chính
xác, khách quan; quá trình thanh tra không làm cản trở hoạt động của tổ chức,
cá nhân là đối tượng thanh tra; đồng thời tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc
của hoạt động thanh tra./.
CHI CỤC TRƯỞNG
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Cẩm Thủy (để thông báo đến đối tượng thanh tra);
- BBT Website Chi cục (để thông báo công khai);
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