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PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VHTT 
V/v tăng cường tuyên truyền việc thực hiện 

không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, 

tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, 

thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm 

Bạch Thông, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTGHU ngày 04/8/2021 của Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy về việc hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không 

săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại 

động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền 

việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, 

quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm với nội dung, 

hình thức, khẩu hiệu tuyên truyền, cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

Công ước quốc tế về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên, quản lý động vật 

hoang dã, đặc biệt là Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp 

hành Trung ương (khoá XI); Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ 

Chính trị; Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công 

ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES); Luật 

Lâm nghiệp năm 2017; Luật Đa dạng sinh học năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 

2018); các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan 

đến săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, 

quý hiếm.  

- Thực trạng công tác và bảo vệ môi trường sinh thái; hoạt động săn, bắt, 

mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, 

thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh. Vai trò, ý nghĩa, tác dụng 

của động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm đối với việc gìn giữ môi 

trường và đảm bảo đa dạng sinh thái.  
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- Trách nhiệm và hành động của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 

đoàn thể các cấp; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

trong việc tham gia bảo tồn, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý 

hiếm. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi buôn bán, tiêu thụ bất hợp 

pháp, các mô hình hay, cách làm tốt, khuyến khích người dân tham gia phát hiện, 

ngăn chặn nạn khai thác, săn, bắt, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp 

động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.  

- Quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các loài động vật, thực vật 

hoang dã, nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, cấm khai thác và được khai 

thác có điều kiện; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài động 

vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các quy định về việc xử phạt, nghiêm 

cấm hành vi săn, bắt động vật; mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, 

quảng cáo, xâm hại các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.  

- Giới thiệu các mô hình, xu hướng sản xuất xanh, lối sống xanh, tiêu dùng 

xanh tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm khơi dậy, thúc đẩy, lan toả ý thức 

bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, thực vật trong toàn xã hội. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuyên truyền rộng 

rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú như: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, hỏi - đáp pháp 

luật, thông tin chuyên đề... về điều kiện tự nhiên, khí hậu và đa dạng sinh học, 

phong tục tập quán tốt đẹp của Nhân dân trong công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường 

sinh thái, động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm... 

- Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội: Đăng tải thông tin, 

thông điệp giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, động vật, thực vật hoang dã, nguy 

cấp, quý hiếm... trên cổng thông tin điện tử của huyện,Trang TTĐT; trên các nền 

tảng mạng xã hội như: zalo, facebook… 

- Tuyên truyền trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt hội, đoàn thể...: Tuyên 

truyền trong hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt thường kỳ của các 

tổ chức chính trị - xã hội, câu lạc bộ; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các 

hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh 

học, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Tuyên truyền trên Panô, băng zôn, áp 

phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao vì môi 

trường đa dạng sinh học... 

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền 
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- Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học!  

- Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta!  

- Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã!  

- Chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã!  

- Cùng nhau ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã!  

- Không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển động vật, thực vật hoang dã, nguy 

cấp, quý hiếm!  

- Không giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, 

quý hiếm!  

- Không quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý 

hiếm! 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Phó Chủ tịch (VX) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
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