
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ô35 /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
về phê duyệt Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định sổ 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định sổ 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài 
nguy cấp, quỷ, hiếm được trn tiên bảo vệ; Nghị định so 64/2019/NĐ-CP ngày 16 
thảng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định sổ 160/2013/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 20ỉ 3 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chê độ 
quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quỷ, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

Căn cứ Nghị định sổ 06/2019/NĐ-CP ngày 22 thảng 01 năm 2019 của 
Chỉnh phủ về quản ỉỷ thực vật rìmg, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm và thực thỉ 
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy câp;

Căn cứ Nghị định sổ 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và 
xử lỷ đôi với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/ĨT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn quy định về quản ỉỷ, truy xuât ngiiôn gốc 
lâm sản;

Căn cứ Thông tư sổ 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2019 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn quy định xử lý động vật rímg là tang vật, 
vật chứng; động vật rừng do to chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước;

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;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình, số 88/TTr-SNN ngày 14 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt Chương trình 
quản lý, phát trỉên cá sau và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phô Hô Chí 
Minh giai đoạn 2021 - 2025.



QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật 

hoang dã trên địa bàn Thành phố Ho Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (chương trình 
đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp 
với các Sở - ngành, ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Uy ban nhân dân 
các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triên khai thực hiện 
Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đôc 
Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công an Thành phô, Cục trưởng 
Cục Hải quan Thành phố, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phô, 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Uy ban nhân dân 
các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

N ơi nhậm
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng KT;
-Lưu: VT, (KT/Linh). ẮS

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
. CHỦ TỊCH 

TỊCH

Võ Văn Hoan
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH 
Quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ  <395 /QĐ-UBND 

ngàyistháng i  năm 2021 của Uy ban nhân dân Thành phô)

I. S ự  CẦN THIẾT VÀ C ơ  SỞ PHÁP LÝ

1. Sự cần thiết
Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã nhằm đề ra 

những giải pháp cụ thể tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý 
Nhà nước về công tác gây nuôi và cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn 
Thành phố Hồ chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân
có hoạt động gây nuôi động vật hoang dã, kinh doanh, chê biên sản phâm của
chúng nắm được các quy định của Nhà nước;

Nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan 
chức năng trong việc quản lý, truy xuất nguồn gốc động vật hoang dã, ngăn chặn 
và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyên, chê biên, kinh doanh, cât giữ trái 
quy định của pháp luật;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cứu hộ các loài động vật 
hoang dã. Trong đó, ưu tiên đôi với các loài nguy câp, quý hiêm và thả vê tự nhiên.

ứ ng  dụng công nghệ thông tin vào quản lý, kiểm tra nguồn gốc động vật 
hoang dã và sản phẩm của chúng nhăm quản lý các trại nuôi và các cơ sở chê biên. 
Qua đó, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Phát triển gây nuôi cá sấu, động vật hoang dã phải đảm bảo tính bền vững, 
bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo tính đa dạng sinh học, duy trì nguôn gen 
của động vật hoang dã gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, định hướng 
hoạt động gây nuôi theo đúng quy định của pháp luật, góp phân bảo vệ các loài 
động vật hoang dã trong tự nhiên.

2. Cơ sở pháp lý
Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp;
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Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy câp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 
năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chê độ quản lý 
loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiêm được ưu tiên bảo vệ;

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 câp, quý, hiêm và thực thi 
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy câp;

Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 
quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân vê tài sản và xử lý 
đối với tài sản được xác lập quyên sở hữu toàn dân;

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định vê quản lý, truy xuât nguôn 
gốc lâm sản;

Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử lý động vật rừng là tang vật, 
vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước;

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.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM v ụ  • 7 • •
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát
- Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, ngăn chặn tình trạng mua bán, 

tiêu thụ động vật rừng trái pháp luật trên địa bàn Thành phô; tạo điêu kiện phát triên 
nghề nuôi cá sấu và động vật hoang dã hợp pháp, góp phân cải thiện đời sông 
người dân ngoại thành, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận và cứu hộ động vật hoang dã 
do các tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp trên địa bàn Thành phố.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ hoạt động gây nuôi động vật hoang dã 
đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi trường họp lợi dụng 
gây nuôi để tiêu thụ động vật hoang dã có nguồn gốc không hợp pháp.

- Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, điều kiện an toàn, bảo vệ môi trường trong 
hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh các loài động vật hoang dã.

- Phát triển gây nuôi động vật hoang dã đúng quy hoạch, đúng quy định.

- Duy trì cơ sở nuôi cá sấu và nhân rộng cơ sở nuôi trăn, nâng cao chất 
lượng, đa dạng hóa sản phẩm tăng khả năng xuất khẩu sản phẩm chế biến; giảm dần 
tình trạng xuất nguyên liệu thô.

4



- Từng bước phát triển các cơ sở nuôi tập trung theo phương thức an toàn 
sinh học, giảm thiểu rủi ro về vệ sinh an toàn thực phâm liên quan đên động vật 
hoang dã và vật nuôi.

- Phổ biến, nhân rộng các mô hình đem lại hiệu quả phù họp tại địa phương 
và áp dụng các giải pháp gây nuôi, kiểm soát ngăn ngừa các vân đê (ô nhiêm, 
lây nhiễm chéo...).

- Tiếp nhận các loài động vật hoang dã do tổ chức, cá nhân tự nguyện 
giao nộp, đưa vào cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

2. Nhiêm vu • •

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho tô chức, 
cá nhân có hoạt động gây nuôi động vật hoang dã, kinh doanh, chê biên sản phâm 
của chúng nắm được các quy định của Nhà nước.

- Tập huấn các quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có hoạt 
động gây nuôi động vật hoang dã, kinh doanh, chế biến sản phẩm của chúng; tổ chức 
học tập kinh nghiệm các mô hình gây nuôi thành công cá sâu và động vật hoang dã 
mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Tăng cường công tác kiểm tra và phối họp với các cơ quan chức năng, 
chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý, kiêm tra, truy xuât 
nguồn gốc động vật hoang dã và sản phấm của chúng.

- ứ ng  dụng công nghệ thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mêm 
quản lý các cơ sở gây nuôi cá sấu tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung của 
Thành phố.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân 
tự nguyện giao nộp các loài động vật hoang dã không có nguôn gôc hợp pháp 
đưa vào cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

III. CÁC GIẢI PHÁP
1. Giải pháp chung
Đe thực hiện được các mục tiêu quản lý và cứu hộ động vật hoang dã 

từ nay đến năm 2025, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; 
hướng dân các tô chức, cá nhân hoạt động gây nuôi cá sâu và động vật hoang dã 
chấp hành các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tê mà Việt Nam 
tham gia ký kết.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở gây nuôi, cơ sở chế biến 
kinh doanh, nhà hàng, quán ăn, cơ sở sản xuât sản phâm thuộc da, bộ phận, 
dẫn xuất của động vật hoang dã.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp chuyển hóa những điểm mua bán, 
cất giữ trái phép động vật hoang dã còn tôn tại trên địa bàn một sô quận, huyện.

- ứ ng  dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu để quản lý các trại nuôi 
động vật hoang dã và các cơ sở chế biến sản phẩm của chúng.
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- Cải tiến phương pháp quản lý, cập nhật thống kê kịp thời các cơ sở 
gây nuôi, số lượng chủng loài; thực hiện nghiêm chê độ báo cáo tình hình 
biến động tăng, giảm đàn của từng cơ sở gây nuôi, chê biên theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở nuôi thực hiện các phương 
án bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong hoạt động gây nuôi, vận chuyên 
đối với động vật hoang dã theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý tại cơ sở, nắm vững kiến thức 
pháp luật, quản lý chuồng trại, kỹ thuật gây nuôi, xử lý dịch bệnh và ô nhiêm 
môi trường.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương 
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân tự nguyện 
giao nộp động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp đưa vào cứu hộ 
và thả về môi trường tự nhiên.

2. Giải pháp cụ thể

2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Mục đích: Nhằm tạo điều kiện nâng cao nhận thức, định hướng các 
tổ chức, cá nhân gây nuôi động vật hoang dã và chế biến sản phẩm của chúng 
chấp hành các quy định của pháp luật và phát triến bền vững.

- Đối tượng tuyên truyền: Gồm các tổ chức, cá nhân có hoạt động gây 
nuôi động vật hoang dã và chế biến sản phấm của chúng.

- Nội dung tuyên truyền: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến việc nuôi động vật hoang dã và chế biến sản phấm của chúng.

- Hình thức, phương pháp thực hiện: Cung cấp tài liệu, văn bản quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực hoạt động trong nuôi động vật hoang dã và chế biến 
sản phẩm của chúng kết họp hoạt động kiểm tra để phát triến nội dung tuyên 
tuyền đến từng tố chức, cá nhân có liên quan.

2.2. Phúc tra cập nhật dữ liệu thông tin cơ sở gây nuôi, các cơ sở chế biến 
sản xuất có sử dụng nguyên liệu từ động vật hoang dã

- Mục đích: Nhằm quản lý, truy xuất thông tin dữ liệu về đối tượng 
quản lý, phục vụ cho lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện công tác quản lý xác nhận 
nguồn gốc động vật hoang dã; ngăn chặn hành vi sử dụng động vật hoang dã, 
bộ phận của chúng không có nguồn gốc họp pháp.

- Nội dung và phương thức thực hiện:

+ Xây dựng đề cương, phương án, lập biểu điều tra khảo sát.

+ Lập kế hoạch và tổ chức phối hợp điều tra khảo sát, thu thập thông tin 
đối tượng quản lý, tổng họp thống kê, nhập dữ liệu.
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2.3. Tổ chức phối hợp kiểm tra, kiểm soát các điểm mua bán động vật 
hoang dã trái phép

- Mục đích: Nhằm xóa bỏ các điểm mua bán, cất giữ trái phép động vật 
hoang dã trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

- Nội dung và phương thức thực hiện:
+ Hàng năm, sử dụng nguồn dữ liệu kết hợp kết quả trinh sát để xác định 

địa bàn trọng điểm, lên danh sách cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, chê biên 
sản phâm có sử dụng nguyên liệu từ động vật hoang dã, các điêm nóng mua bán, 
cất giữ trái phép động vật hoang dã.

+ Lập kế hoạch phối hợp, tổ chức lực lượng liên ngành gồm đại diện các 
cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra việc châp hành các quy định 
của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các cơ sở gây nuôi, 
nhà hàng, quán ăn, cơ sở sản xuất sản phẩm da, thuôc đông dược; truy quét, 
xóa các điểm mua bán, cất giữ trái phép động vật hoang dã trên địa bàn các 
quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm, Công an, Quản lý 
thị trường, Phòng Kinh tế Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

2.4. Tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm gây nuôi

- Mục đích: Giúp các tổ chức, cá nhân nuôi cá sấu và động vật hoang dã 
có điều kiện tiếp cận với quy trình kỹ thuật chăn nuôi mới; học tập, trao đôi 
kinh nghiệm, kiến thức kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi.

- Nội dung: Tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến việc gây nuôi động vật hoang dã và chế biến sản phâm của chúng.

+ Tổ chức tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm giữa chủ cơ sở nuôi 
Thành phố và chủ cơ sở nuôi các tỉnh có mô hình gây nuôi thành công động vật 
hoang dã.

2.5. Đầu tư phục vụ công tác cứu hộ động vật hoang dã
- Mục đích: Xử lý nước thải, chất thải từ các chuồng nuôi động vật 

hoang dã; mua sắm trang thiết bị phòng khám, chữa bệnh nhăm phòng ngừa 
dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe thú y cho thú trong thời gian cứu hộ; lăp đặt 
camera an ninh theo dõi, giám sát khu vực nuôi động vật hoang dã.

- Nội dung: Xây mới hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ hiện đại 
và mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác cứu hộ.

2.6. Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho công tác quản lý Nhà nước về 
gây nuôi và cứu hộ động vật hoang dã

- Mục đích: Nhằm tạo điều kiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trạm 
Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Chi cục Kiểm lâm, góp phần nâng cao năng lực, 
hiệu quả quản lý đối với hoạt động gây nuôi và cứu hộ động vật hoang dã.

- Nội dung: Mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác quản lý các cơ sở 
dữ liệu và cứu hộ động vật hoang dã.
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: (Phụ lục đính kèm)

1. Tổng dự toán: 3.694.050.000 đồng. (Ba tỷ sáu trăm chín mươi bốn 
triệu, không trăm năm mươi nghìn) trong đó:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật: 515.000.000 đồng;
- Phúc tra, cập nhật dữ liệu thông tin cơ sở gây nuôi, các cơ sở chế biến 

sản xuất có sử dụng nguyên liệu từ động vật hoang dã: 152.850.000 đông;

- Tổ chức phối họp kiểm tra, kiểm soát các điểm mua bán động vật hoang dã 
trái phép: 744.000.000 đồng;

- Tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm gây nuôi: 566.200.000 đồng;
- Đầu tư phục vụ công tác cứu hộ động vật hoang dã: 1.636.000.000 đồng;
- Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho công tác quản lý Nhà nước về gây nuôi 

và cứu hộ động vật hoang dã: 1.636.000.000 đồng;
- Mua sắm ừang thiết bị văn phòng cho công tác quản lý Nhà nước về gây nuôi 

và cứu hộ động vật hoang dã: 80.000.000 đồng.
2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác theo quy định.

3. Phân kỳ thực hiện:
-Năm  2021 : 2.131.550.000 đồng;

- Năm 2022 : 370.700.000 đồng;

- Năm 2023 : 430.550.000 đồng;

- Năm 2024: 370.700.000 đồng;

- Năm 2025: 390.550.000 đồng;

V. TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối họp với các 

Sở, ngành có liên quan, ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Uy ban nhân dân 
các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này, tông hợp báo cáo 
kết quả thực hiện hàng năm; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hàng năm xây dựng kê hoạch 
cụ thể, trình Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn phê duyệt đê triên khai 
thực hiện.

2. Công an Thành phố chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường phối họp 
lực lượng Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, truy quét, chuyển hóa những điểm mua bán 
trái phép động vật hoang dã.

3. Giao Sở Tài chính tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán 
kinh phí để triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài của Thành phố 
phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xây dựng các chương trình tuyên truyên nâng cao 
nhận thức cho các tổ chức, cá nhân vê chủ trương, chính sách của Nhà nước 
trong việc quản lý gây nuôi động vật hoang dã và chế biến sản phấm của chúng.
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5. Cục Hải quan Thành phố phối hợp Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, 
kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khâu, bên cảng, đê phát hiện, 
ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định vê nhập khâu, 
xuất khẩu đối với động vật hoang dã và chế biên sản phâm của chúng.

6. Cục Quản lý thị trường Thành phố tăng cường phối hợp lực lượng 
Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, truy quét, chuyển hóa những điêm mua trái phép 
động vật hoang dã.

7. ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, ủ y  ban nhân dân các quận, huyện 
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủ y  ban nhân dân các phường, xã, thị trân 
phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiêm lâm) thực hiện 
công tác quản lý Nhà nước theo sự phân công, phân câp của cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan 
chức năng, chính quyền cấp quận, huyện có liên quan báo cáo vê Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phô xem xét, 
giải quyết./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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phương
án

cơ sở 

lít

Chi

Số
lượng

phí bình quân năm
Thòi 
gian 
thực 

hiện (số 
năm/số 

lần)

Tổng 
chi phí 2021

2,131,550

455,550

103,000

Phân kỳ kinh phí thực hiện

PHỤ LỤC

D ự  TOÁN KINH PHÍ THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ 
UẺN CÁ SẤU VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021
i'm theo Quyết định số Ô95 /QĐ-UBND ngày ±5 tháng 3 năm 2021 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

m

Nội dung

TỎNG CỘNG (A) + (B)
NHÓM NÂNG CAO NĂNG Lực QUẢN
LÝ NHẢ NƯỚC _____________
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật.
Photo tài liệu văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ động vật
hoang dã _____  ____
Xây dựng phóng sự chuyên đề: bảo vệ môi 
trường, đảm bảo an toàn chuồng trại, hiệu quả 
kỉnh tế các cơ sở gây nuôi; công tác cứu hộ 
động vật hoang dã
Phúc tra, cập nhật dữ liệu thông tin cơ sở 
gây nuôi, chế biến, sản xuất có sử dụng 

In liêu từ động vât hoang dã.
Phúc tra cập nhật dữ liệu hàng năm
Xây dựng đề cương, phương án, lập mẫu 
phiếu điều tra thông kê được duyệt__________
Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền 
phiếu điều tra

Nhiên liệu phương tiện đi lại các quận huyện. 
(20 lít X 02 ngày X 24 quận, huyện = 960 lít)

Thành
tiền

152,850

50,950

50,950

2022 2023 2024 2025

-2025

Đơn vị tính: L 000 đồng

phóng sự

3.694.050

1.978.050

515,000

152,850

370.700

370.700

103,000

430.550

390.550

103,000

370.700

370.700

103,000

50,000 100,000

50.950

50.950 

5,000

10,500

19,200

50,950

103,000

50,950



Stt Nội dung Sản
phẩm

Chi phí bình quân năm
Thòi 
gian 
thực 

hiện (số 
năm/số 

lần)

Tổng 
chi phí

Phân kỳ kinh phí thực hiện

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền 2021 2022 2023 2024 2025

-
Hỗ trợ chi phí đi lại cho những người không 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước

người 150 50 7,500

2
Tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình 
gây nuôi có hiệu quả (số người: 15 ngưòi/03 
ngày)

33,900 3 101,700 33,900 0 33,900 0 33,900

-
Hỗ trợ người báo cáo mô hình trại nuôi (1 
người/trại X 3 trại = 3 người)

người 3 500 1,500

-
Hỗ trợ người hướng dẫn tham quan mô hình 
(01 người/trại X 3 trại = 03 người)

người 3 300 900

- Thuê phương tiện ngày 3 4,000 12,000

-
Thuê phòng nghỉ
(01 phòng/ngày/02 người; 15 người/08 
phòng/ngày X 02 n g à y )

phòng 16 700 10,500

-
Chi công tác phí (phụ câp lưu trú) 
(200.000đ/ngày/người X 3 ngày = 
600.000đ/người)

người 15 600 9,000

3

Tô chức học tập kinh nghỉệm cứu hộ động 
vật hoang dã tại Vườn Quốc Gia Cúc 
Phương và Sóc Sơn - Hà Nội (đoàn học tập: 
10 người; 07 ngày)

65,000 3 195,000 65,000 65,000 0 65,000 0

- Mua vé tàu hỏa 02 lượt 10 3,000 30,000

-
Thuê phòng nghỉ
(01 phòng/ngày/02 ngưòi; 10 người/05 
phòng/ngày/đêm X 04 ngày/đêm)

phòng 20 700 14,000

-
Chi công tác phí (phụ câp lưu trú) 
(200.000đ/ngày/người X 07 ngày = 
1.400.000đ/người)

người 10 1,400 21,000

B ' NHÓM ĐẦU TƯ HỖ TRỢ  PHÁT TRIỀN 1,716,000 1,676,000 0 40,000 0 0
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