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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ DUY TIÊN 
                     

Số:      /BC-UBND 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Duy Tiên, ngày     tháng  3 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở 

Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thị xã Duy Tiên  

 

Thực hiện Công văn số 344/STN&MT-MT ngày 08 tháng 3 năm 20201 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 

ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020. 

UBND thị xã Duy Tiên báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Kết quả thực hiện. 

- Để thực hiện có hiệu quả Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai 

xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thị 

xã Duy Tiên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã thực hiện lồng ghép việc 

ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại vào các hoạt động tuyên truyền 

chung về môi trường và đa dạng sinh học như: Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 

15/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ môi trường; Kế hoạch số 64/KH-UBND 

ngày 29/8/2016 về bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã; Công văn số 348/UBND-

NN$PTNT ngày 31/5/2019 V/v tăng cường quản lý tôm càng đỏ, sinh vật ngoại lai 

nguy hại.  

- Trong thời gian thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai 

xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020, trên địa bàn thị xã Duy Tiên thời gian qua đã 

ngăn chặn, hạn chế sự phát tán của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại như ốc bươu 

vàng, tôm càng đỏ, cây mai dương, cây trinh nữ móc,… gây hại cho con người, cây 

trồng và vật nuôi ra môi trường tự nhiên.  

2. Tồn tại, hạn chế 

- Nhận thức của người dân về mối nguy hại của việc nhập lậu, nuôi trồng, 

phóng thích các loài ngoại lai còn chưa đầy đủ, nhiều loài được người dân nhập lậu 

để nuôi trồng hoặc kinh doanh do các mối lợi trước mắt; Việc tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức về loài ngoại lai xâm hại tại các xã, phường chưa được tiến hành 

thường xuyên. 

- Vấn đề quản lý sinh vật ngoại lai có lúc, có nơi chưa được chính quyền cơ sở 

quan tâm đúng mức, chủ yếu khi phát sinh vụ việc mới triển khai xử lý.  
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- Khó khăn về mặt tài chính để thực hiện các hoạt động phát hiện sớm, 

ngăn ngừa, kiểm soát và diệt trừ loài ngoại lai xâm hại. 

Trên đây là kết quả báo cáo kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát 

sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thị xã Duy 

Tiên./. 
 

Nơi nhận:  

- Sở TN&MT; 

- Lưu VT 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

Nguyễn Quý Hùng 
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