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THÔNG BÁO 

Về việc nghiêm cấm chăn, thả gia súc trên các tuyến đường giao thông,  

khu vực sân vận động và các điểm công cộng trên địa bàn toàn xã 
 

Kính gửi: 

              - Thôn trưởng 11 thôn; 

              - Các Tổ chức và nhân dân trên địa bàn toàn xã. 
  

             Thời gian qua, trên địa bàn xã Quỳnh Lộc thường xuyên xảy ra tình trạng 

gia súc (trâu, bò) thả rông không có người quản lý trên các tuyến đường, sân vận 

động thể thao và các điểm công cộng gây cản trở giao thông, làm hư hại cây cối, hoa 

màu của nhân dân, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đặc biệt 

là tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.    

             Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các 

quy định của pháp luật, cũng như từng bước xây dựng xã Quỳnh Lộc thành phường, 

tạo môi trường xanh – sạch – đẹp, văn minh của địa phương; nâng cao ý thức của 

người dân về bảo vệ cảnh quan môi trường trên địa bàn, hạn chế tai nạn giao thông 

đáng tiếc xảy ra do gia súc thả rông. Ủy ban nhân dân xã thông báo cho thôn trưởng 

11 thôn, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Nghiêm cấm thả rông trâu, bò trên các tuyến đường giao thông. 

2. Không được chăn, thả trâu, bò tại khu vực công cộng, khu dân cư, trụ sở 

các cơ quan đóng trên địa bàn xã đặc biệt là tại khu vực sân vận động xã. Trường 

hợp để gia súc phóng uế bừa bãi trên các trên các tuyến đường giao thông nơi công 

cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan thì chủ gia súc có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ 

chất thải của gia súc. 

Các chủ sở hữu đàn gia súc, động vật nuôi hiện đang thả rông tại các thôn trên 

địa bàn xã phải tự thực hiện việc nuôi nhốt, chăn, thả theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

3. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vi phạm một trong các hành vi trên sẽ bị xử lý 

theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về 

quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 

nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 

45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật. 

4. Bất kỳ các tổ chức, cá nhân nào phát hiện hành vi thả rông gia súc của người 

dân trên các địa điểm: Đường giao thông, sân vận động thể thao, các cơ quan đơn 



vị, địa điểm công cộng… hãy báo ngay cho UBND xã qua số điện thoại 

0388776729 hoặc 0973636502 để phối hợp xử lý kịp thời. 

 5. Công chức Văn hóa và Thôn trưởng 11 thôn tổ chức tuyên truyền phổ biến 

Thông báo này trên hệ thống loa truyền thanh của xã và thôn để nhân dân được biết 

và thực hiện. 

6. Công an xã phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuần tra, phát hiện và xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. 

Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị liên quan và nhân dân trên địa 

bàn toàn xã thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND xã; 

- Công an xã; 

- Công chức Văn hoá; 

- Thôn trưởng 11 thôn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Huy Tài 
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