
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số:            Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng 02 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn thanh tra các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã;  

các tụ điểm, nhà hàng, quán ăn mua bán động vật hoang dã  

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

         

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi 

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;  

Căn cứ Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp;  

Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;  

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Đoàn thanh tra nhằm tiến hành thanh tra toàn diện các cơ 

sở nuôi nhốt động vật hoang dã; các khu vực chợ, nhà hàng, quán ăn, tụ điểm mua 

bán động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; gồm các ông (bà) là đại 

diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như 

sau:  

1. Ông Nguyễn Quốc Bảo: Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục 

Kiểm lâm – Trưởng đoàn; 

2. Ông Bùi Quang Hùng: Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, 

chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm  – Thành viên; 

3. Ông Hà Đức Khánh: Tranh tra viên Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn – Thành viên; 
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4. Ông Nguyễn Xuân Sáng: Chuyên viên Chi cục Chăn nuôi và Thú y – 

Thành viên; 

5. Ông Trần Ngọc Trí An: Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm – Thành viên. 

Điều 2. Đoàn Thanh tra có trách nhiệm tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ 

sở nuôi nhốt động vật hoang dã; các khu vực chợ, nhà hàng, quán ăn, tụ điểm mua 

bán động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật 

về quản lý động vật hoang dã. 

Hoạt động thanh tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nội dung 

thanh tra phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Quá trình thanh tra phải đảm bảo 

chính xác, khách quan, trung thực, công khai và dân chủ; không làm cản trở đến 

hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; đồng thời thực 

hiện nghiêm túc chế độ bảo mật và chế độ thông tin, báo cáo.  

 Đoàn Thanh tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thanh tra và tổ chức 

triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thanh tra đến Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan có thẩm quyền theo quy định. Đoàn 

Thanh tra tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ thanh tra. 

Thời gian tiến hành thanh tra: từ tháng 02/2021 đến 30/9/2021. 

 Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; các ông (bà) có tên 

tại Điều 1 và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:     
- Như  điều 3; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Lưu: VT, P.NVTH, Hạnh. (21 b) 

 

         GIÁM ĐỐC 

         
 

 

 

 

 

 

                           Trần Văn Cường 
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