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Trung tâm Con người và Thiên nhiên có Thư ngỏ ngày 07/5/2021 về hoạt 
động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại chợ nông sản Thạnh Hóa (kèm 
theo);

Vấn đề này, UBND tỉnh Long An có ý kiến như sau:

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm các tồn tại như Trung tâm Con người và 
Thiên nhiên nêu tại văn bản nêu trên, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề 
xuất UBND tỉnh; đồng thời, thông tin đến Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
để biết.

Theo nội dung trên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT.UBND tỉnhKT,SX;
- CVP, Phó CVPKT;
- Các thành viên Đoàn thanh tra
theo Quyết định số 1269/QĐ-UBND
ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Nguyen.
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Nguyễn Minh Lâm

V/v xem xét đề nghị của Trung tâm 
Con người và Thiên nhiên về quản lý 

động vật hoang dã
Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Thạnh Hóa;
- Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
(email: contact@nature.org.vn, địa chỉ: 
24H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường 
Yên Hòa, Quận Cần Giấy, Hà Nội).
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