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THÔNG BÁO 

Về việc nghiêm cấm gia súc thả rông trên các tuyến đường giao  
thông và khu dân cư trên địa bàn phường Hòa Hiệp Trung 

 
 
 

Thời gian qua, trên địa bàn phường xảy ra tình trạng Bò thả rông ngoài đường 

và tại những nơi công cộng không có chủ chăn nuôi trông coi, gây cản chở giao 
thông, mất trật tự mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và đã gây ra một số vụ tai nạn 

giao thông. Ngoài gây, xảy ra một số trường hợp Bò thả rông tự ý vào nhà dân phá 
hoại tài sản và hoa màu của bà con nhân dân. 

Theo quy định tại điểm b, c, e, khoản 1 và tại điểm c, khoản,  Điều 7 Nghị định 
số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về 
trật tự công cộng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:  

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một 
trong những hành vi sau đây: 

Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng; 

Để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng , vỉa hè, vườn hoa, sân 

chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị; 

Chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những 
hành vi sau đây:  Để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ 

chức, cá nhân khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

Ngoài ra, trong trường hợp chủ gia súc thả gia súc hoặc dẫn dắt gia súc đi trên 

đường gây tai nạn giao thông chết người, người chủ có thể bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 
quy định, người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 

năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm; phạm tội làm chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 - 
10 năm. Đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường theo Bộ luật Dân sự năm 2015. 

UBND phường Hòa Hiệp Trung, thông báo cho các hộ chăn nuôi gia súc trên 
địa bàn phường cần thực hiện tốt các nội dung sau: 

Không thả rông gia súc trong khu dân cư và các tuyến đường giao thông trên 
địa bàn phường; 

Khi tiến hành chăn thả gia súc phải có người đi theo, để tránh quậy phá các 
điểm tập kết rác, hoa màu và tài sản của bà con nhân dân; 
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Các chủ sở hữu đàn gia súc hiện nay đang thả rông, phải thực hiện việc nuôi 
nhốt vào chuồng trại ban đêm cấm thả rông, khi chăn thả phải theo quy định của pháp 

luật. 

Nhận được thông báo này đề nghị các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn phường 

thực hiện nghiêm như nội dung của thông báo, nếu các chủ chăn nuôi nào vi phạm sẽ 
bị xử phạt theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận:                                     TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
- CT, các PCT UBND phường;                            KT.CHỦ TỊCH 

- Đài truyền thanh phường;                                               PHÓ CHỦ TỊCH            

- TT ,TT MTTQVN và các đoàn thể phường; 
- Trưởng các khu phố trên địa bàn phường; 

- Lưu: VT, NLNN(Toán).                              
          

                                                                                       Nguyễn Hữu Khương 
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