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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 9  năm 2021 

 

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 

----- 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về 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; Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh 

nghiệp tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ 

nghiêm ngặt các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, thông qua 

việc tuyên truyền những quy định của pháp luật về các hành vi nghiêm cấm: 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. 

2. Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao 

động, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam hành động chung tay bảo tồn, phục hồi, bảo vệ 

đa dạng sinh học; chia sẻ và lan tỏa thông điệp, tạo nên trào lưu và chuẩn mực xã 

hội tốt đẹp về lối tiêu dùng văn minh và hành vi thân thiện với môi trường thiên 

nhiên, hướng đến mục tiêu giảm thiểu nhu cầu sử dụng, đẩy lùi nguy cơ săn, bắt, 

buôn bán, góp phần ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài, bảo tồn đa dạng 

sinh học ở Việt Nam; góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả trong xử lý các điểm 

đen về xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. 

3. Thông qua hoạt động tuyên truyền tạo phong trào sôi nổi, tạo dư luận xã 

hội ủng hộ, lên án, tẩy chay; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói 

quen trong cuộc sống hằng ngày góp phần giảm thiểu tiến tới chấm dứt 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. 

4. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, sinh 

động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, 

lãng phí; chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ 

đến nhận thức của cộng đồng; kết hợp với các hoạt động tuyên truyền của ngành, 
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cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội 

trong tuyên truyền, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Các 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 3/6/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa 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… tạo sự thống nhất trong xã hội về nhận 

thức và hành động tham gia bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý 

hiếm. 

2. Thực trạng và công tác bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam, nhất là 

thực trạng việc 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. Vai trò, ý nghĩa, tác 

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

trường và đảm bảo đa dạng sinh thái. 

3. Trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp; của đảng viên, công chức, viên chức, 

doanh nhân và mỗi người dân trong việc tham gia bảo tồn động vật, thực vật hoang 

dã, nguy cấp, quý hiếm. Các mô hình hay, cách làm tốt, các tấm gương về bảo tồn, 

bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm ở địa phương; khuyến 

khích, động viên mọi người dân tham gia phát hiện, ngăn chặn nạn khai thác, vận 

chuyển, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, 

quý hiếm. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý những hành vi buôn bán, tiêu 

thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm của các cơ quan 

chức năng. 

4. Các 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 thực 

vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Những quy định nghiêm cấm hành vi 

săn, bắt động vật, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, 

xâm hại; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh 

mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các quy định về 

việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến động vật, thực 

vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. 

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

xanh tới cán bộ, đảng viên cô ng chức, viên chức và người lao động nhằm khơi 

dậy, thúc đẩy, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, thực vật trong 

toàn đảng bộ khối. 

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 
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- Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, khẩu hiệu: 

Biên soạn, phát hành rộng rãi các tài liệu tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: 

Tài liệu hỏi - đáp, tờ rơi, pano, áp phích, khẩu hiệu nâng cao nhận thức về bảo vệ 

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 trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, 

quý hiếm vào các hoạt động cộng đồng: Trong hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền 

viên, sinh hoạt đoàn viên,…; các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, 

đoàn thể, …, các 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 ngày Làm cho thế giới sạch hơn. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào Hướng dẫn của Đảng uỷ Khối tổ 

chức sinh hoạt, quán triệt những nội dung tuyên truyền về 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 đến cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động bằng các hình thức phù hợp và có báo cáo kết quả 

triển khai, quán triệt về Đảng uỷ Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để tổng 

hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 1. Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học ! 

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

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

 4. Chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã ! 

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

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

cấp, quý hiếm ! 

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

quý hiếm ! 

 8. Không quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm ! 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

               T/M BAN THƯỜNG VỤ 

              PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

            Trần Văn Bắc 
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