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V/v tuyên truyền công tác bảo tồn
đa dạng sinh học

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

Thực hiện Công văn số 2003/UBND-KT ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo
tồn đa dạng sinh học, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên
truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Phổ biến nội dung Luật Đa dạng sinh học; Quyết định số 1250/QĐ-TTg

ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa
dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xem nội dung văn bản tại
địa chỉ:

https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-20-2008-qh12-quoc-hoi-39048-
d1.html;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1250-QD-
TTg-nam-2013-Chien-luoc-quoc-gia-ve-da-dang-sinh-hoc-202871.aspx.

- Thông tin về các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu
tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013
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 và ngăn ngừa, kiểm soát các loài
ngoại lai xâm hại; các dự án, quy hoạch khu bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh.

- Tuyên truyền vận động người dân không mua bán và sử dụng, tặng hay
nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của
chúng.

- Đưa tin phản ánh công tác kiểm tra, kiểm soát, phối hợp liên ngành
thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp của các cơ
quan Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng, Công an tại các địa
phương và trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện
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Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
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 TN&MT (VBĐT);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VBĐT);
- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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