
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2018

V/v tuyên truyền về tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ rừng

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác
Hồ” nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng,
chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017 - 2018;

Thực hiện Công văn số 60/UBND-KT ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân
Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá
rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017 - 2018, Sở Thông tin và Truyền thông
hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và người dân trên

địa bàn tỉnh Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ thực hiện
Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp
bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ;
các văn bản pháp luật có liên quan công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp
Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt
phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017 - 2018 nhằm nâng cao nhận thức, ý
thức, trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, bảo
vệ và phát triển rừng.

- Tuyên truyền về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng
rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái góp phần giảm nhẹ
thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; động viên các cấp, các ngành và nhân
dân tích cực tham gia “Tết trồng cây, đời dời nhớ ơn Bác Hồ”.

- Thông tin đến người dân về hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của
Cục Kiểm lâm tại địa chỉ: kiemlam.org.vn.



- Biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong công tác
quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; trong đấu tranh, phòng ngừa đối với các hành vi
vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

- Đưa tin, bài phản ánh lễ phát động “Tết trồng cây” ở các cơ quan, tổ
chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư; các hoạt
động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền

theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị
trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở NN&PTNT (VBĐT);
- Phòng VHTT cấp huyện (VBĐT);
- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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