UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 378 /SGDĐT-CTrTT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2021

V/v tuyên truyền bảo vệ động vật
hoang dã trên Bán đảo Sơn Trà
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Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở;
- Các trường Đại học ngoài công lập.

pt
le

qu

yd

on
-th

pt

le

Trước thực trạng người dân và khách du lịch thường xuyên cung cấp thức ăn
cho khỉ hoang dã tại khu vực Chùa Linh Ứng và dọc tuyến đường từ nút giao thông Lê
Đức Thọ đến khu nghỉ dưỡng InterContinental thuộc Bán đảo Sơn Trà dẫn đến thay
đổi tập tính vốn có của loài, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và gây nguy cơ lây các bệnh
truyền nhiễm từ động vật sang người. Theo đề nghị của Ban Quản lí Bán đảo Sơn Trà
và các bãi biển Du lịch Đà Nẵng tại Công văn số 69/BQL-QLST ngày 27/01/2021, Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai nội dung sau:
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1. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh
viên và học viên về thực trạng và tính chất nguy hiểm đối với hành vi cho khỉ hoang
dã ăn tại Bán đảo Sơn Trà nêu trên; việc này làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ hệ
sinh thái, nguy cơ lây nhiễm bệnh tật và trật tự an toàn giao thông tại khu vực Bán đảo
Sơn Trà.
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2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 05/01/2016 của Chủ
tịch UBND thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp quản lí, bảo vệ động vật
hoang dã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó lưu ý:
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a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về tính
cấp thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý hiếm
được ưu tiên bảo vệ và ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại; tích hợp, lồng
ghép triển khai vào chương trình chính khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp.
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b) Khuyến nghị toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh
viên và học viên tuyệt đối không mua bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài
động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng, không mua, phóng sinh các
loài ngoại lai xâm hại nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học cũng như chấp hành pháp luật
về Đa dạng sinh học.
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Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học tổ chức
triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Sở Du lịch;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Trưởng các phòng Sở;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, CTrTT.

Trần Nguyễn Minh Thành

