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Số 2000-CV/TU
V/v đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền việc thực hiện không buôn 
bán, tiêu thụ bất hợp pháp động 

vật, thực vật hoang dã.

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận 
  Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
   chính trị - xã hội liên quan;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết  số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng  
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” trong lĩnh vực bảo vệ động vật, 
thực vật hoang dã và Hướng dẫn số 98-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung 
ương về “Công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp  
pháp động vật, thực vật hoang dã”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy 
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức đoàn thể chính trị 
- xã hội các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra về tuyên 
truyền và ngăn ngừa việc buôn bán, tiêu thụ trái phép các sản phẩm có nguồn 
gốc từ động vật, thực vật hoang dã trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 
và kế hoạch tuyên truyền lâu dài, thường xuyên việc thực hiện không buôn bán, 
tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã theo tinh thần Nghị quyết số 
24-NQ/TW “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài  
nguyên và bảo vệ môi trường”. 

2- Chỉ đạo các ngành chức năng có các biện pháp thiết thực, hiệu quả 
thúc đẩy việc thực hiện chủ trương của Đảng trong lĩnh vực bảo vệ các loại động 
vật, thực vật hoang dã trên cả hai mảng công việc chính là tuyên truyền, giáo 
dục gắn với thực hiện tốt các biệp pháp quản lý, bảo vệ động vật, thực vật hoang 
dã. Cần thực hiện tốt việc truyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về 
tác hại của việc buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật, thực vật hoang dã; đồng 
thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử 
lý nghiêm các hành vi  vi  phạm,  ngăn ngừa có hiệu quả nạn buôn bán,  vận 
chuyển, tiêu thụ trái phép động vật, thực vật hoang dã.  
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3- Chính quyên địa phương các cấp tăng cường công tác chỉ đạo xây 
dựng và triển khai thực hiện tốt các quy hoạch vùng gây nuôi động vật, thực vật 
hoang dã; gắn với đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyên lâm, cung cấp 
tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho người dân; giới thiệu và nhân rộng các mô hình 
gây nuôi động vật, thực vật hoang dã thông thường mạng lại lợi ích kinh tế cao 
đúng quy định của pháp luật; phải đảm bảo việc gây nuôi các loại động vật, thực 
vật hoang dã ở địa phương được kiểm soát một cách chặt chẽ. 

4- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan giúp 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác 
tuyên truyền bảo vệ động vật, thực vật hoang dã; định kỳ hàng năm báo cáo kết 
quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng để theo 
dõi chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên giáo Trung ương;                                                        PHÓ BÍ THƯ
- Như trên;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

        (đã ký, đóng dấu) 

                                                                          Nguyễn Mạnh Hùng
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