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Căn cứ Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU, ngày 29/10/2021 về tuyên truyền 

bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước và Hướng dẫn số 32-

HD/BTGTU, ngày 29/10/2021 về 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 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước(1) và về bảo vệ, phát 

triển, bảo tồn thiên nhiên, quản lý động vật hoang dã(2); vận động cán bộ, đảng 

viên, quần chúng không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng bất hợp pháp động vật, thực 

vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm góp phần bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học của 

tỉnh, của đất nước. 
                                                             
(1) Các  quan  điểm,  mục  tiêu,  nhiệm  vụ, giải pháp  và  trách  nhiệm  của  các  cấp,  các  ngành  cũng  như người  
dân  đối  với  việc  bảo vệ  môi  trường,  phát  triển  bền  vững  đất  nước, được  nêu  trong  nghị  quyết  của Đảng  
qua  các  nhiệm  kỳ,  nhất  là Nghị  quyết  Đại  hội  Đảng  bộ  tỉnh  lần  thứ  XIV, Nghị  quyết  Đại  hội  lần  thứ  XIII  
của  Đảng, Kết  luận  số  56-KL/TW  ngày  23/8/2019  của  Bộ  Chính  trị  về  tiếp  tục  thực  hiện  Nghị  quyết  
Trung ương 7 khóa XI về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên  và  bảo  vệ  môi  
trường”, Luật  Bảo  vệ  môi  trường  2020;  Nghị  định  số 53/2020/NĐ-CP,  ngày  5/5/2020  của  Chính  phủ  về  
“Quy  định  phí bảo  vệ  môi trường  đối  với  nước  thải”, Nghị  định  số  54/2021/NĐ-CP,  ngày  21/5/2021  của 
Chính phủ “Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường”, Kế  hoạch quốc  gia  thích  ứng  với  biến  đổi  khí  
hậu  giai  đoạn  2021-2030,  tầm  nhìn  đến  năm 2050 theo Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ; Kế  hoạch  số  182-KH/TU  ngày  19/3/2020  của  Ban  Thường  vụ  Tỉnh  ủy  thực  hiện Kết  luận  
số  56-KL/TW  của  Bộ  Chính  trị  (khóa  XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động 
ứng  phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 
18/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về bảo vệ 
môi trường... 
 
(2) 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  
03/6/2013  của  Ban  Chấp hành Trung ương khóa XI, Kết luận số  56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ  Chính trị 
(khóa  XII), 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…; các văn bản chỉ  đạo của Tỉnh  ủy, UBND tỉnh  triển  khai  thực  hiện  các kết  
luận, nghị  quyết, chỉ  thị của Trung ương, của Chính phủ… 
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2. Tuyên truyền những tác động của ô nhiễm, suy thoái môi trường tới mục 

tiêu phát triển bền vững đất nước; những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác 

bảo vệ môi trường hiện nay. Tuyên truyền, khích lệ đề xuất, khuyến khích giải 

pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế 

số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; đồng thời giới thiệu các mô hình, xu hướng 

sản xuất xanh, lối sống xanh, tiêu dùng xanh tới cán bộ, đảng viên, quần chúng 

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

vật trong toàn xã hội.  

3. Tuyên truyền vai trò, ý nghĩa, tác dụng của động vật, thực vật hoang dã, 

nguy cấp, quý hiếm trong việc gìn giữ môi trường và đảm bảo đa dạng sinh thái; 

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; các 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. 

4. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng và tuyên truyền về các mô hình hay, tấm 

gương, điển hình tiên tiến trong các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường gắn 

với việc tuyên truyền, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường và 

trong công tác bảo tồn, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; 

khuyến khích, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng 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.  

5. Tiếp tục tuyên truyền thông tin tích cực, có định hướng; đấu tranh, phản bác 

lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, bất cập 

trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để kích động, chống phá 

Đảng, Nhà nước, gây chia rẻ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

* 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! 
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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! 

Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai đến cán bộ, đảng 

viên và quần chúng bằng các hình thức phù hợp, như: Tuyên truyền trên trang 

thông tin điện tử, nhóm mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên 

truyền thông qua pano, áp phích, khẩu hiệu; kết hợp trong các cuộc họp, sinh hoạt 

chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể... nhưng phải bảo đảm tốt công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã 

hội đối với các vấn đề có liên quan và báo cáo về Đảng ủy Khối khi có vấn đề 

phát sinh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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