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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ban 

tuyên giáo Trung ương về việc 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 công văn số 330-CV/TU ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy 

Hậu Giang về việc 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 33-HD/BTGTU ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang về việc 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 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động và người dân về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp 

luật của nhà nước trong việc bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học; bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật nguy cấp, quý hiếm. 

- Tuyên truyền những hành vi nghiêm cấm của pháp luật như: săn, bắt, 

mua, bán, trưng bày, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, tàng trữ, quảng cáo động 

vật rừng và từng bước xóa bỏ các tụ điểm mua bán động vật rừng trái quy định 

pháp luật (đặc biệt khu vực chợ Ngã Bảy, ngã 3 Cái Tắc, đường nối Vị Thanh - 

Cần Thơ). 

- Thông qua hoạt động tuyên truyền vận động kêu gọi mọi người dân không 

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

hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả thí điểm 

các điểm mua bán động vật rừng có nguồn gốc từ gây nuôi hợp pháp trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 
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- Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng 

về hình thức và phong phú, có chiều sâu về nội dung. 

- Tuyên truyền phải có tính giáo dục sâu sắc, mang tính thực tiễn, có sức 

lan tỏa trong cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ giữa các Chi cục, Trung tâm trực thuộc 

Sở, các Phòng Kinh tế, Nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố, tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền đảm bảo, an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19, tiết kiệm, 

chất lượng, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung thực hiện 

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

của Nhà nước và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang 

dã, nguy cấp (CITES), các văn bản sau:  

- Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017.  

- Luật Đa dạng sinh học số 32/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018. 

- Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy 

cấp. 

- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.  

- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.  

- Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ 

sửa đổi điều 7 Nghị đinh số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.  

- Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp. 

- Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực Lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi; quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ.  

- Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ “về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã”.  

- Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản.  

- Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang.  
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Nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, 

đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ động vật hoang dã và 

ngăn chặn các hành vi mua, bán, trưng bày, quảng cáo, săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, 

chế biến, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu các loài động vật hoang dã 

nguy cấp, quý hiếm.  

 2. Hình thức tuyên truyền 

2.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuyên truyền 

với nhiều hình thức như: Viết bản tin, cung cấp các văn bản pháp luật; thông tin 

chuyên đề về quản lý bảo vệ động vật hoang dã đăng lên các Báo, Đài phát thanh, 

truyền hình. 

2.2. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội: Đăng tải các 

thông tin/thông điệp trên zalo, youtube, facebook. 

2.3. Tuyên truyền lồng ghép: 

- Các buổi sinh hoạt ngày pháp luật, sinh hoạt chuyên đề của cơ quan. 

- Phối hợp lồng ghép các buổi sinh hoạt của ban ngành, đoàn thể (sinh hoạt 

hội viên, câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy 

rừng, ...). 

2.4. Tuyên truyền bằng tờ rơi: Nội dung nâng cao nhận thức về bảo vệ động 

vật rừng với số lượng 1.000 tờ, tuyên truyền các hộ dân sống ven rừng và khu vực 

chợ. 

(Kèm theo mẫu tờ rơi) 

3. Thời gian thực hiện  

Dự kiến thực hiện quí III năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Chi cục Kiểm lâm 

- Chủ trì, xây dựng nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ 

động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm đến cán bộ công chức, viên chức trong 

ngành và các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung của kế 

hoạch, hàng năm có sơ kết, đánh giá kết quả tuyên truyền về bảo vệ động vật 

hoang dã. 

2. Các Chi cục, Trung tâm trực thuộc và Thanh tra Sở 

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm triển khai các hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật đến công chức, viên chức và người dân nghiêm túc 

chấp hành các quy định của pháp luật về các hoạt động mua, bán, trưng bày, vận 

chuyển, nuôi nhốt, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã.   

- Phối hợp kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi mua, bán, vận chuyển, 

kinh doanh trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh; 
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xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã theo thẩm quyền. 

- Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp: Cân đối dự toán được 

giao phối hợp với Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện các nội dung theo kế 

hoạch. 

4. Đề nghị Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

các huyện, thị xã, thành phố 

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ và không sử dụng động vật 

hoang dã nguy cấp, quý hiếm lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ hợp tác, hợp 

tác xã trên địa bàn quản lý. 

- Phối hợp đơn vị chủ trì tuyên truyền những tờ rơi đến các hộ dân sống ven 

rừng và khu vực chợ theo kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã 

trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng 

mắc, đề nghị các Chi cục, Trung tâm trực thuộc và Thanh tra sở; Phòng kinh tế, 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố phản ánh 

về Chi cục Kiểm lâm để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Chi cục Kiểm lâm; 

- Các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Giang 
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