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V/v triển khai thực hiện Nghị định 

84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021  

của Chính phủ. 

 

   

Kính gửi:  

                                                - Các các đơn vị trực thuộc; 

                                                - Các phòng chuyên môn. 

   

Ngày 22/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2021/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của 

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

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

(Nghị định số 84/2021/NĐ-CP). 

Thực hiện Văn bản số 2733/SNN-CCKL ngày 03/10/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 

22/9/2021 của Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các 

phòng chuyên môn thực hiện các nội dung sau:  

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 84/2021/NĐ- CP cho toàn bộ công 

chức và người lao động tại đơn vị; đồng thời đưa vào áp dụng khi Nghị định này 

có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 30/11/2021). 

- Tuyên truyền Nghị định 84/2021/NĐ-CP cho người dân trên địa bàn 

quản lý biết; đồng thời hướng dẫn việc thực hiện đúng theo quy định đối với 

hoạt động khai thác, nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, quảng cáo, vận chuyển, 

xuất khẩu, nhập khẩu,… có liên quan đến động vật, thực vật hoang dã.  

- Yêu cầu các cơ sở nuôi, trồng thuộc đối tượng phải đăng ký mã số cơ sở 

khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp mã cơ sở nuôi, trồng. 

Nếu trong vòng 06 tháng kể từ ngày Nghị định 84/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành không thực hiện phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

- Phòng QLBVR&BTTN phối hợp với phòng TCTT&XDLL đăng tải các 

mẫu đơn, mẫu văn bản mới quy định trong thành phần hồ sơ (nếu có) công khai 

trên trang thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm khi Nghị định số 84/2021/NĐ- CP 

có hiệu lực thi hành. 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với phòng QLBVR&BTTN trình 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy trình nội bộ thực 

hiện thủ tục hành chính có liên quan (nếu có) để công khai trên hệ thống thông tin 



một cửa điện tử tỉnh Kon Tum khi Nghị định số 84/2021/NĐ- CP có hiệu lực thi 

hành. 

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn 

tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở NN&PTNT (b/c) 

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, QLBVR&BTTN(Oanh). 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Tâm 
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