ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2769 /UBND–PKT

Sơn Trà, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tuyên truyền trên hệ thống
loa phát thanh về bảo vệ động vật
hoang dã tại Bán đảo Sơn Trà

Kính gửi:
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- Phòng Văn hóa và Thông tin quận Sơn Trà;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận;
- UBND các phường thuộc quận Sơn Trà.
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UBND quận Sơn Trà nhận Công văn số 893/BQL-QLST ngày 15 tháng
12 năm 2020 của về việc hỗ trợ tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về bảo
vệ động vật hoang dã tại bán đảo Sơn Trà.
Bán đảo Sơn Trà là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người
dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn, nơi đây có những địa danh du
lịch nổi tiếng như chùa Linh Ứng, Nhà Vọng Cảnh, Đỉnh Bàn Cờ, Cây Đa ngàn
năm, ... cùng hệ thống động thực vật phong phú, đặc biệt là các loài linh trưởng
như Voọc chà vá chân nâu, khỉ vàng.
Thời gian qua, công tác bảo tồn tài nguyên tại bán đảo Sơn Trà đạt được
hiệu quả cao, nên các quần thể động vật hoang dã ngày càng phát triển mạnh
(đặc biệt là khỉ). Hiện nay, tại khu vực Chùa Linh Ứng, dọc tuyến đường từ nút
giao thông Lê Đức Thọ đến khu nghỉ dưỡng InterContinental tình trạng khỉ
hoang dã tập trung xuống khuôn viên chùa và đường giao thông để tìm kiếm
thức ăn diễn ra thường xuyên. Người dân và du khách hiếu kỳ thường xuyên
cung cấp thức ăn cho khỉ dẫn đến việc thay đổi tập tính vốn có của loài. Đã có
nhiều trường hợp du khách phản ánh về tình trạng khỉ tràn xuống đường gây ách
tắc giao thông, bới rác tìm thức ăn và cắn người khi cho ăn… Việc làm này gây
ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái tại bán đảo Sơn Trà và tiềm ẩn nhiều nguy cơ
lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua con người.
Trước tình trạng trên, từ năm 2017, UBND quận đã triển khai một số biện
pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ động vật
hoang dã tại Bán đảo Sơn Trà như đề nghị BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi
biển du lịch Đà Nẵng thông báo các đơn vị lữ hành hướng dẫn khách không tiếp
xúc và cho động vật ăn để tránh những nguy cơ có thể xảy ra; chỉ đạo tổ chức
cắm bảng, phướn, băng rôn khuyến cáo dọc các tuyến, điểm trên Bán đảo Sơn
Trà; tuyên tuyền trên hệ thống phát thanh ven biển để người dân và du khách
được biết; cử lực lượng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, cảnh báo du
khách tại các địa điểm khách thường xuyên cho khỉ ăn; phối hợp với các đơn vị
liên quan triển khai các giải pháp ngăn chặn… Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận
người dân và du khách vẫn thờ ơ với khuyến cáo của các cơ quan quản lý dẫn
đến việc cho khỉ và động vật hoang dã ăn tái diễn trở lại.
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Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và du khách biết
được tầm quan trọng trong việc bảo vệ động vật hoang dã, hạn chế những tác
động của cộng đồng đến hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận có
ý kiến chỉ đạo như sau:
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao
quận, UBND các phường tăng thời lượng công tác tuyên truyền trên hệ thống
loa phát thanh do UBND phường quản lý (Có đính kèm nội dung và bài thu âm).
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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- Như trên;
- PCT UBND quận (a. Nam);
- PCVP HĐND&UBND quận (a.Tỉnh);
- Phòng Kinh tế quận;
- Phòng Tài nguyên & Môi trường quận;
- Lưu: VT, NN Thành.5
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Nguyễn Thành Nam

