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KE HOJLCII 
TAng ctrông tuyên truyn vic thic hin không sAn, bit, mua, ban, vn 
chuyên, giêt mô, tiêu thki, tang trfr, quäng cáo, xâm hi dng 4t, thyc 

* - P vt hoang da, nguy cap, quy hiem 

Thirc hin Huóng dn s6 23-HD!BTGTU, ngày 26/8/2021 cüa Ban 
Tuyn .giáo Tinh i:i.y Yen Bái v thng cung tuyên truyn vic thirc hin không 
san, bit, mua, bàn, 4n chuyn, gitm& tiêuthii, tang trft, quâng cáo, xâm hai 
dçng vat,  thirc  vat  hoang da, nguy cap, quy hiem. Thanh uy ban hanh Ke hoach 
tuyên truyn, cii th nhu sau: 

I. MUC BId, YEU CAU 
1. Tuyên truyn nãng cao nhn thüc cho can b, clang viên và các t.ng 

lap nhân dan thãnh ph chü tnxang, dix?ng li cUa Bang, chInh sách, pháp luat 
cüa Nhà nuàc v bào v, phát trin, báo tn thiên nhiên và cia dang sinh h9c; 
bão v nghiêm ngt các loài dng 4t, thi1rc vat  hoang dâ, nguy c&p, qu him, 
thông qua vic tuyên truyn nhUng quy djnh cüa pháp luat ye các hãnh vi 
nghiêm cam: Sn, bat, mua, ban, van  chuyn, gitm& tiêu tang trü, quãng 
cao, xâm hai  dung 4t, th%rc 4t hoang dà, nguy cap, qu hiêm. 

2. Tuyên truyn cho can b, clang viên vànhân dan thành ph6, nh.t là 
the h tré hành dng chung tay báo tOn, phic hôi, bão v cia dng sinh hQc; 
chia sé và lan tóa thông dip, tao  nên trào liru va chu.n mijc xã hi tot dep v 
li tiêu dung van minh Va hãnhvi than thin vai môi trll&ng thiên nhiên, hrning 
den m11c tiêu giãm thiêu thu câu sü diing, day lüi nguy Ca san, bat, buôn bàn, 
gop phn ngän chn nguy ca tuyt chüng cüa các loài, bâo tn cia dang  sinh 
h?c 6 Vit Nam; gop phn M chtrc thirc hin hiu qua trong xir l các dim den 
ye xãni hi dng v.t, thirc 4t hoang dã, nguy cap, qu? hiêm. 

3. Thông qua hoat  dng tuyên truyn tao  phong trào sôi ni, tao  diz luan 
xã hi Ung h, len an, ty chay; 4n dng, kêu gi cong dng thay di hânh vi, 
thói quen trong cuc sang hang ngày gop phn gitm thiu tin tai chm 
dirt sn, bat, mua, ban, vn chuyn, git m, tiêu thii, tang trü, quãng cáo, xâm 
hal dOng 4t, thrc vat  hoang dâ, nguy cap, qu' him. 

4. Cong tác tuyên truyn c.n duc tin hành thung xuyên, lien tiic, sinh 
A A A P P A P P A dung, thiet thrc, hiçu qua va co trnh giao dic sau sac, tranh hinh thuc, pho 



2 

trlxcxng, lang phi; chi'i trQng vào các hoat dng thirc tin có sire lan tOa va tác 
dOng mnh me dn nhn thirc cüa cong ding; két hçip vth các hoat dng tuyên 
truyn cüathãnh ph; sir dig hiu qua cong ngh thông tin, mang x hOi  trong 
tuyen truyen; bao dam tot cong tac phong, chong dch bçnh COVID-19. 

II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 
1. Các chi triwng, &rrng 1i ciia Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà 

mrâc, Cong uac qu6c t v bãov, phát trin, bão t6n thiên nhiên, quãn l dng 
vat hoang da, dac  biçt la Ngh quyet so 24-NQ/TW, ngay 3/6/20 13 cua Ban 
Chip hành Trung ucmg khóa XI; Kt 1un s 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 cüa 
Bô Chinh trj; Clii thj s 29/CT-Y]Tg, ngày 23/7/2020 cita ThU tuàng ChInh 
phU; Cong uâc v buôn ban qu6c t các loài dng, thirc 4t hoang dã, nguy cp 
(CITES); Lust  Lthn nghip nm 2017; Lut Da dung sinh h9c näm 2008 (sira 
dôi, bô sung nm 2018); các Nghj djnh ye xir pht vi ph?m hành chinh dôivói 
các hànhvi lien quan dn san, bat, mua, ban, vn chuyn, tiêu thii... tao  sir 
thong nhat trong xa hgi ye nh?n thirc va hanh d9ng tham gia bao vç d9ng vat, 

, . th%rc vat  hoang da, nguy cap, quy hiem. 
2. Tuyen truyen Ngh quyet so 20-NQ/TU, ngay 20/01/2021 cua Ban 

Chip hãnh Dàng bO tinh Yen Bái khóa XIX v phát trin ngành nông nghip 
theo hung nâng cao cht lucing, hiu qua, giá trj gia tang gn vâi xay dimg 
nông thôn mói bn vttng tinh Yen Bái, giai doan 2021-2025; K hoach hành 
ctng s 66 - KHIUJ, ngày 16/6/202 1 cUa Thành iry Yen Bái thc hin Nghj 
quyt s 20-NQ/TU, ngày 20/01/2021 cUa Ban Chp hành Dâng b tinh Yen 
Bái khóa XIX. 

3. Thrc tr?ng  và cong tác bào v môi tri.r?mg sinh thai Vit Nam, & 
thành ph Yen Bái; nht là thirc trng vic san, b&t, mua, ban, 4n chuyn, git 
m tiêu thçi, tàngtr, quáng cáo, xâm hai  dng 41, thirc 41 hoang dä, nguy 
cap, quy hiem. Vai tro, y nghia, tac ding cua d9ng vat,  thirc  vat  hoang da, nguy 
cap, qu$' hem dôi vâi gin gi môi tru&ng và dam báo da dung sinh thai. 

4. Trách nhim và hành dng cUa các cpUy, chInh quyn, Mt trn T 
quôc, các doàn the chInh trj - xã hOi  tir thành phô den cci s&, các doanh nghip; 
dáng viên, cong chirc, viên chirc, doanh nhân và mi ngir&i dan trong tham 
gia báo t6n dng 4t, thrc 4t hoang d, nguy cp, qu him. Các mO hInh hay, 
cách lam tot, cac tam gucmg v báo t6n, báo v dng 4t, thirc 41 hoang dA, 
nguy cp, qu hiêm trên dja bàn thành ph; khuyn khich, dng viên ngu1i 
dan tham gia phát hin, ngän chn nn khai thác, vn chuyn, buôn ban, tiêu 
th%i bt hçip pháp dng 4t, thirc 4t hoang dã, nguy cap, qu him. Các hoat 
dng kiêm tra, hem soát, xii l nhUng hành vi buôn ban, tiêu th bt hqp pháp 
dng 4t, thirc 4t hoang dã, nguy cp, qu him cira các ca quan chire nang. 
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5. Các quy djnh v bào tn và phát frin bn vftng các loài dng 4t, thirc 
4t hoang d, nguy cap, qu him duqc uu tiên bào v, crn khai thác vaduqc 
khai thac Co theu kiçn; che d9 quan ly, bao vç, trrnh tir, thu tuc khai thac cac 
loài thrc 4t, dng vat  hoang d, nguy cap, qu him. Nhting quy djnh nghiêm 
cm hành vi san, bit, dng 4t, rnua, ban, vn chuyn, gist m, tiêu thii, tang 
trtt, quãng cáo, xâm hai;  xuât khau, nhp khâu, t?m  nhap, tái xuât, tm xuât, 
tái nhap, qua cãnh mâu vat  các loài ng vat,  thirc  vat  hoang dã, nguy cap, qu 
hMm. Các quy djnh v vic xir pht vi phm hành chInh di vâi cac hành vi 
lien quan den dOng vat,  th%rc  vat  hoang dä, nguy cap, qu hiêm. 

F A F A F • • p 6. Gicn thiçu cac mo hmh, xu hixong san xuat xanh, loi song xanh, tieu dung 
xanh tói can b, dãng viên và Nhãn dan thành ph6 nhm khcii day, th(ic dy, Ian 
tôa thüc bão v môi frithng, báo v dung vat,  thrc  vat  frong toàn xä hi. 

ifi. HtMl TH1TC TUYEN TRIJYEN K N1IM 
Các chi, dãng b trrc thuOc, Mt trn To quôc và CáC doàn the chInh trj 

- xã hOi,  c quan, dcm vj can cir diu kin, tInh hinh thirc tin t chirc các hoat 
dng tuyên truyn phü hqp bang nhiu hInh thrc gn v&i trin khai nhim vii 
chmnh trj cUa dja phirong, don vj va bão dam trong diu kin phông, ch6ng djch 
COVID-19 CU th nhu: 

1. T6 chirc sinh ho.t chuyên d thông tin, tháo lun, trao di kin thüc 
v chü trixcmg, &thng li cUa Dãng, chInh sách, pháp luat cUa Nhà nuic và 
Cong uâc Quc t v thirc trang thirc hin các hãnh vi nghiêm cm: San, bat, 
mua, ban, vn chuyn, git m, tiêu thi, tang tr, quãng cao, xãm hal  dng  vat, 
thrc vat  hoang dä, nguy cp, qu5' hirn.

A ,. 2. Bien so?n, phat hanh rçng rai cac tai hçu tuyen truyen chrcii nhieu hinh 
thi'rc nhu: Tài lieu hói - dáp, ti rcii, pano, áp phIch, kh.0 hiu nang cao nhn 
thirc v báo vdng vat,  thirc  vat  hoang dâ, nguy cp, qu him. 

3. To chuc cac cuçe thi tim hieu: Cac to chuc chinh trl - xa h91, to chixc 
• n A t A A , . , nghe nghiep to chuc cac cuçc thi tim hieu cac quy dnh cua phap luat,  trnh da 

dung sinh h9c cüa dja phuong, cUa dt nuâc và nhftng guong din hInh tiên tin 
trong báo v dng vat,  thrc  vat  hoang dA, nguy cp, qu hMm; thông qua nhiu 

F A P P A A • A A P hinh thi.rc nhi.r: Thi viet, thi sang tac van h9c - nghç thuat, thi san khau hoa. 
4. T chirc thing bay, trin lam: Tranh, ánh, hin vat...  giói thiu các 

l°ai dung  vat,  thirc  vat  hoang dâ, nguy cap, qu him và da dang  sinh h9c cUa 
dja phirong, dat nuâc. 

5. Xây drng, ph bin các phóng sir lng ghep nQi dung báo tn da dang 
sinhh9c trong các chucing trInh truyn thông v môi tmng trên h th6ng 
truyen thanh, truyen hinh. 
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6. Tuyên truyên rng rãi trên các phuong tin thông tin dai  ching vói 
nhiêu hInh thi'rc da dang, phong phii nhix: To chi.'rc các buôi nói chuyn chuyên 
sau, tça dam trên Dài phát thanh, cung cp các van bàn pháp lust, hói - dáp 
phap luat,  thong tin chuyen de. 

7. Däng tái thông tin, thông dip trên Trang Thông tin din tü thãnh ph& 
Bàn tin Dãng b thành phô, trang Hoa Huáng Ducmg; d.c bit là tang ci.thng 
4n dng can bt, dáng viên tIch circ chia sé, dang tãi thông tin tIch crc trên 
mng xã hi, các trang cá nhân. 

8. Lông ghép ni dung tuyên truyên ye dng 4t, thirc v.t hoang dã, nguy 
cap, qu hiêm vào trong hi nghj tuyên truyên viên, sinh hoat  hi viên, doàn 
viên, sinh ho.t cau lac  b, các chiên djch truyên thông...; các buôi sinh hoat 
thuäng k cña các to chirc chInh trj - xa hi, các hoat  dng van hóa, van ngh, 

A A 9 A A • 9 the thao...; cac hoat  dl9ng truyen thong bao vç moi trixo'ng, hixcing ung ngay 
Quc t da dng sinh hçc, ngày Môi trixO'ng th gith, Chin djch ngày Lam cho 
the gifi sach  hcin. 

IV. TO CH1XC THVC HIN 
1. Ban Tuyên giáo Thành ily 
- Tham rnixu xây dirng va t chüc trin khai thirc hin k hoach  tuyôn 

truyên, phô biên kien thüc pháp lut cho can bi, dàng viên gucmg mâu di dâu 
trong vice thirc hiçn khong buon ban, tieu thii, six dçing bat hçip phap dçng v.t, 
thirc 4t hoang dã, nguy c.p, qu him; djnh kSr  kim tra, dánh giá, sa kt, tng 
két cong tác tuyên truyên ye bão v dng vet, thrc vt hoang dã, nguy cap, qu' 
him i Dáng b thành ph. 

- Phôi hçrp vói UBND thành phô và các cci quan lien quan biên tp ni 
dung tuyên truyên, to chi'rc các lOp tp huân chuyên môn, nghip vi; hi thào, 

A ' 9 A A A A A cac cuc thi... ye bao vç dong vat,  thirc  vat  hoang da, nguy cap, quy hiem. 
- V.n dng, khuyên khIch can b Tuyên giáo, phong viên, biên tp viên 

và dcii ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên däng tái, chia sé thông tin, thông 
dip trên các trang mang  xã hi (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,...). 

2. Giao Uy ban nhãn dan thành phô cM do các phông, ban lien quan 
A P P * A to chirc cac hot dong tuyen truyen 

2.1. Phbng Van hóa - Thông tin thành ph 
-Theo dOi, kiêm tra và xir l nghiem các vi pham trong vic dang tãi, 

pho biên thông tin, quan diem sai trái, xuyên tac  chü trixcYng, duing lôi cña 
Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuOc lçii diing v.n d bão ye môi trung, 
báo v dng 4t, thirc vt hoang dã, quy cp, qu him nhm chia rë khi dlai 
dioàn kt toàn dan toe. 
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- Chi dao  Trung tam Truyn thông và Yn hóa thành ph6 thng ctr1ng 

cong tac thong tin, tuyen truyen hen thuc phap luat va cac giai phap bao vç 
dng 4t, thc 4t hoang dà, nguy c.p, qu him; ph6i hcip vâi các cc) quan 
hthi quan trong vic ngãn chn và xir l nghiêm các hành vi lçii diing mng 
vin thông, internet nhm mi1c dIch quãng cáo, trung bay, tuyên truyn, mua, 
ban mu 4t dng vt hoang dã bj cm theo quy djnh cüa pháp lust. 

- Chi (tao, huâng dn t chirc t& cac hoat dng tuyên truyn, c dng 
trrc quan, that la tren pano, ap phich, bang then tr, tranh anh va cac hoat ct9ng 
vn hóa, van ngh, th diic th thao lien quan ctn bâo v môi trithng sith 
thai, bao vç d9ng vat,  thrc  vat  hoang da, nguy cap, quy hiem. 

2.2. P/tang Tài nguyen và Môi trwà'ng thành ph6 
Phi hçip vâi Ban Tuyên giáo Thãnhüy t6 chirc biên soan cac tài lieu 

tuyên truyên va tiên hành sci két, dánh giá kêt qua tuyên truyên ye báo v dng 
4t, th%rc vat  hoang dä, nguy cap, qu him theo näm. 

2.3. P/thng Ytê thànhphô 
Chi (tao rà soát, quãn l và tuyên truyên tâi các Co s& kinh doanh y, duçic, 

các Co s& san xut thuc, san phm y t có sr diing các thành phn ti dng 4t, 
thrc 4t hoang dä, nguy cap, qu him. 

3. Cong an thành ph 
Ph6i hçip vâi các 1%rc luçing lien quan tuyên truyn kt qua kim tra., d&u 

tranh, ngän chn, phát hin và xü l các hành vi vi phm, trit phá các dtr?ng 
day tOi  pham mua ban, tang trft, vn chuyn, xut khu, nhp khu,... các loài 
(tOng 4t, thi1rc vat  hoang dA, nguy cp, qu' him trên Trang Thông tin diOn ti 
thanhphô.

A 4. Viçn Kiem sat nhan dan thanh pho, Toa an nhan dan thanh pho 
- Phi hçip, chi (tao d.y mnh cong tác diu tra, truy t6 các d6i tt.rçlng vi 

phm pháp luat  v viOc san, bit, mua, ban, vn chuyn, git m& tang tr[ dng 
vat, thirc 4t hoang da, nguy cp, qu him trái pháp luat. 

- Tang cuông xét xir luu dng nhm tuyên truyn, giáo diic v báo v 
dng 4t, thirc vat  hoang d, nguy cap, qu5' hiêm. 

5. Các chi, (tang b triyc thuc, các co quan, don vj 
A P. A P. A P. • • IS - Xay drng, to chuc, thirc hiçn ke hoach  tuyen truyen; dnh ky kiem tra, 

dánh giá, Sc) k&, tng k& cong tác tuyên truyn ciia don vj, cüa dja phumg. 
- Chi (tao các to chirc (tang tuyên truyên thông qua sinh hoat, tài liOu 

nhäm nâng cao trách nhim cüa can bO,  (tang viên trong vic ngan chn nhüng 
trung hp tiêu thi trái phép (tOng vat, thirc  vat  hoang d, nguy cap, qu him. 

- Tuyên truyn thông qua biu duong, khen thung kjp thii di v9i co 
quan, don vj, doanh nghip, can bO,  (tang viên và Nliãn dan thani gia tIch crc 
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và có thành tIch trong vic phát hin, ngän chn nn buôn ban, tiêu thii bt hçp 
P A A A f •I phap dQng vat,  thrc  vat  hoang da, nguy cap, quy hiem. 

P • A * P A - A• A P S A - Cac doanh nghiçp thijc hiçn trach nhiçm xa hçi; xay drng, phat trien 
doanh nghip theo huâng bn virng, hài hôa lçri Ich gifta doanh nghip, xã hOi 
va môi trtthng thiên nhiên; cung cp ra thj tri.rrng cac san ph.m cht ltrcTng, 
than thin vói môi trithng, dong gop tIch circ cho sir phát trin kinh t - xa hi; 
vn dOng can bQ, nhân viên trong doanh nghip không buôn ban, tiêu thi, sü 

P A A A P 5 A ding bat hp phap dpng vat,  thc  vat  hoang da, nguy cap, quy hiem gop phan 
bão v tài nguyen da dng sinh h9c cUa thãnh pM, cüa tinh, cüa dt nithc. 

- Các ca quan chi'rc näng xr 1 nghiêm các vi khai thác, 4n chuyn, 
buôn ban, tiêu thi bt hcip pháp và các hành vi nghiêm cm sAn, b&t, mua, ban, 
vn chuyn, gi& m& tiêu thi, tang trft, quãng cao, xãm hai  dng vat, thirc 4t 
hoang da, nguy cap, quy hiem. 

W A P • - *• 

6. Mat tran To quoc va cac doan the chmh tr - xa hçi thanh pho 
- Ph& hçip cht chë vâi Ban Tuyên giáo Thãnh ôy Va cac ca quan chirc 

nang trien khai cong tac tuyen truyen; dnh ky danh gia ket qua thirc hiçn bao 
P 9 9 A S 1. A A P 9 A A cao cap uy va Ca quan cap tren trrc tiep ye thrc hiçn cac hanh vi nghiem cam 

trong bão v dung 4t, thirc vt hoang dA, nguy cap, qu5' hiêm. 
-Ph6 bin dn thirc pháp 1ut v bão v dng 4t, thirc v.t hoangdã, 

nguy cap, quy hiem cho can b9, dang vien trong ca quan, don vl;  doan vien, 
hi viên d mi ngithi là mOt  tuyên truyn viên tIch crc, tao  du lun phé phán, 
len an các hành vi vi phm pháp lut, dng thii ton vinh, biu throng các thm 
gucrng "Nguri tht, vic tt" trong vic bào tin, báo v dung 4t, thirc 4t hoang 
da, nguy cap, quy hiem. 

A p r A 9 5 A 9 A A A - To chuc cac cu9cthl tim hieu cho doan vien, hçn vien. 
7. Trung tm Truyii thông và Van hóa thành ph6, Trang Thông tin 

din tfr thành ph,Bãn tin Bang b thành pM 
- TAng cuôrng dg..tài các bài xä lun, chuyên lun, nghiên ciru vci ni 

A A . A. dung sau sac; to chuc dien.dan tao doi... 
- TAng cithng duatifl• tuyên tmyn nhãn dip  ngày quc t v da dng sinh 

h9c, dip  Tt nguyen dan, ngày v loài, ngày môi trueing Th giói, ngày Lam cho 
the giâi sachhan.  . . theochü d tirng nm; tuyên truyn v sir diing bn vftng 
tai nguyen thien nhien, nang cao nhn thuc cho Nhan dan ye vai tro, gia tr da 
dng sinh hçc di vói môi tru1ng sinh thai và nht1ng quy djnh pháp lut trong 
bâo v dng 4t, thrc vt hoang d, nguy cap, qu him; vit bài nhm cãnh báo 
cong chüng ye rnôi de dça tr vic buôn ban, ch bin, 51 ding va tip xüc vol 

cac loai d9ng vat  hoang da trong boi canh dh bçnh COVID-19. 
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- Phi hçip vài phông, ban, Ca quan, don vj thng cuing cong tác tuyên 
trnyn, ph bin pháp lut v bão v va không sfr ding dng 4t, thrc 4t hoang 
da, nguy cap, quy hiem. 

IV. MQT sO KHAU HI1J TUYEN TRUYEN 
1. Sng hài hôa vâi thiên nhiên - Bão tn da dang sinh hçc! 
2. Hành dung vi thiên nhiên - Trách nhim cüa chüng ta! 
3. Bâo ton giá tn và tài san quôc gia là không xãm hai  dng vt hoang dâ! 
4. Chung tay bào v ri'rng, bào v dng 4t hoang dã! 
5. Cüng nhau ngn chn nn buôn ban ctng 4t hoang dâ! 

A _ P A A A A - 6. Khong san, bat, mua, ban, vn chuyen dçng vat,  thirc  vat  hoang da, 
nguy cap, qu hiêm! 

7. Không git m, tiêu thi, tang tr1t dng 4t, thirc vt hoang dâ, nguy 
cap, qu hiêm! 

A P A A P. A 8. Khong quang cao, xam hai  d9ng  vat,  th%rc  vat  hoang da, nguy cap, 
.( quyhiem! 

Trên day là k hoach tuyên truyn vic th%rc hin không san, bit, mua, 
ban, 4n chuyn, gi& m, tiêu thi, tang trft, quãng cáo, xãm hai  dng 4t, thixc 
4t hoang dã, nguy cap, qu him. D nghj các chi, dãng bO trirc thuOc, co 
quan, don vj nghiêm tue trin khai thrc hin./. 

Noi than: T/M BAN THU'(NG VIJ 
PRO Bi THU THLTONG TRTIC - Ban Tuyen giáo Tinhüy (d b/c), 

- Thumg triIc Thành üy, 
- UBND thãnh phô, 
- Các ca quan Thani mini, giüp vic Thành üy, 
Trung thin ChInh trj thành phô, 
- MTFQ và các doàn the thành phô, 
- Các phông, ban, dan vj lien quan, 
- Các chi, dãng b trirc thuc, 
Lixu: BTG/TU, VT/TU. 
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