
TfNH UY TUYEN QUANG DANG CQNG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Tuyên Quang, ngày 10 tháng 8 nãm 2021 
So 26-FID/BTGTU 

HU'1NG DAN 
Tang cuông tuyên truyên vic thy'c hin không san, bat, mua, ban, 

vn chuyên, git m, tiêu thu. tang trü, quãng cáo, xâm hii dng t, 
thirc vt hoang dã, nguy cap, qu hiêm 

Thrc hin Hirâng dn s 1 3-HDIBTGTW ngày 19/7/2021 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung uong ye tán cu-àng tuyên truyén viêc thuv hiên khóng san, bat, mua, 
ban, van chuyén, giêt mô, tiêu thu, tang trI quáng cáo, xám hçzi 1óng vat, thu'c vat 
hoang dâ, nguy cap, quj hiêm; Ban Tuyên giáo 11th üy huâng dan cong tác tuyên 
truyên nhir sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
Tuyên truyn nâng cao nhãn thtc cho can bO,  dâng viên và các t.ng lop 

Nhân dan chü trwYng, dir&ng lôi cüa Bang, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nr&c ye 
bâo v, phát triên, báo ton thiên nhiên và da dng sinh hQc; báo v nghiêm ngt cac 
løàî dng 4t, thirc 4t hoang dA, nguy cap, qu hiém, thông qua vic tuyên truyên 
nh&ng quy djnh cüa pháp 1ut ye các hành vi nghiêm cam: san, bat, mua, ban, vn 
chuyén, giêt mO, tiêu thi, tang tr, quãng cao, xârn hai  dng vat, thrc 4t hoang 
dã, nguy cap, qu hiêm. 

Tuyên tmyn cho can b, dãng viên và Nhân dan, nht là th h tré hành 
dng chung tay bào tOn, phc hôi, bâo v da dng sinh hçc; chia sé và lan tOa 
thông dip, tao nén trào lu'u và chuân mirc xa hi tot dep ye lôi tiêu dung vAn rninh 
và hânh vi than thin vói môi tri.thng thiên thiên, huâng den mvc  tiêu giãm thiêu 
nhu câu sir ding, day lüi nguy Ca san, bAt, buôn ban, gop phân ngAn chn nuy co 
tuyt chüng cüa các !oài, bâo ton da dng sinh hc ô Vit Nam; gOp phân to chüc 
thijc hin hiu qua trong xcr 1 các diem den ye xâm hai  dng 4t, thrc 4t hoang 
dã, nguy cap, qu hiêm. 

Thông qua hoat dng tuyên truyn tao  phong trào sOi nôi, tao  dir 1un xâ hi 
üng h, len an, tây chay; 4n dng, kêu gçi cong  dông thay dôi hành vi, thói quen 
trong cuc song hang ngày gop phãn giãm thiêu tién tâi chãm dirt san, bAt, mua, 
ban, 4n chuyên, giét mO, tiêu thii, tang trU, quãng cáo, xâm hai  dng 4t, thixc 4t 
hoang dA, nguy cap, qu hiém. 

Cong tác tuyên truyn cn duqc tin hành thuing xuyên, lien Wc, sinh dng, 
thiêt th?c, hiu qua và có tInh giáo d%ic sâu sAc, tránh hInh thrc, phô trirang, lang 
phi; chü trQng vao cac hoat dng thi.rc lien có süc lan tOa và tác dng manh me den 
nhn thrc cüa cong dong; két hçip vói các hot dng tuyên truyên cüa dja phuang, 
ngành; sCr ding hiu qua cong ngh thông tin, mng xã hi trong tuyên truyên; bào 
dam tot cOng tác phOng chOng djch bnh COVID- 19. 
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II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 
- Các chü trumg, duing 1i cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuic, 

Cong ixâc quôc té ye bão v, phát triên, báo ton thiên nhiên, quân 1 dng vt 
hoang dã, dc bit là Nghj quyêt so 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 cüa Ban Chap hãnh 
Trun uang khóa XI, Két lun so 56-KL/TW ngày 23/8/20 19 cüa B ChInh trj, Chi 
th1 so 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 cCia Thu tuâng ChInh phü, Cong rsc ye buôn 
ban quôc tê các loài dng, thirc vt hoang dã, nguy cap (CITES), Lut Lam nghip 
nàm 2017, Lut Da dng sinh hQc näm 2008 (scra dôi, bô sung nàm 2018), các 
Nghj djnh ye xCr pht vi phm hành chInh dôi vi các hãnh vi lien quan den san, 
bat, mua, ban, vn chuyên, tiêu thi... tao  sr thông nhât  trong xA hi ye nhn thüc 
và hành dng tham gia bâo v dng vQtt, thrc 4t hoang dA, nguy cAp, qu hiêm. 

- Thrc trng và cong tác bão v môi truYng sinh thai Vit Nam, nhAt là 
thrc trng vic san, bat, mua, bàn, vn chuyên, iêt mô, tiêu thii, tang tnt, quãng 
cao, xâm hai  dng vat, thirc vt hoang dA, nguy cap, qu hiêm. Vai trô, nghia, tác 
ding cüa dng 4t, thrc vt hoang dã, nguy cap, qu hiêm dôi vâi gin gii môi 
tnrmg và dam bâo da dng sinh thai. 

- Trách nhim và hành dng cüa các cAp üy, chInh quyn, Mt trn T quc, 
doàn the các cap, các doanh nghip; cüa dãng viên, cong chCrc, viên chüt, doanh 
nhân và môi ngthi dan trong tham gia bão ton dng 4t, thrc vt hoang dã, nguy 
cap, qu hiêm. Các mô hInh hay, cach lam tot, các tam guang ye báo ton, bão v 
dng vet,  thijc vt hoang dA, nguy cap, qu hiêm ô dja phtrang; khuyên khIch, 
dng viên mi ngui dan tham gia phát hin, ngän chn nan  khai thác, 4n chuyên, 
buOn bàn, tiêu thi bat hqp pháp dng vt, thirc 4t hoang dA, nguy cap, qu him. 
Các hoat dông kiêm tra, kiêm soát, xà 1 nhUng hành vi buôn ban, tiêu thi bat hçrp 
pháp dng vat, thirc 4t hoang dA, nguy cap, qu hiêm cua các co quan chüc nãng. 

- Các quy djnh v bão tn và phát trin bn vüng các loài dng 4t, thrc vt 
hoang dâ, nguy cap, qu hiêm dirçic ru tiên bão ye, cam khai thác và ducxc khai 
thác có diêu kin; ché d quãn l, bâo v, trInh tsr, thu tVc  khai thác cac loài thirc 
4t, dng 4t hoang dâ, nguy cap, qu hiêm. Nhng quy djnh nghiêm cam hành vi 
san, bat, dng 4t, mua, bàn, 4n chuyên, giêt mô, tiêu thu, tang tr, quâng cáo, 
xâm hai;  xuat khau, nhp khâu, tam  nhp, tái xuât, tam  xuât, tái nhp, qua cành 
mâu vt các loài dng vt, thirc 4t hoang dã, nguy cap, qu hiêm. Các quy djnh ye 
vic xCr phat vi pham hành chInh dôi vi các hành vi lien quan den dng vt, thirc 
vt hoang dã, nguy cap, qu hiêm. 

- Giài thiu các mO hInh, xu huàng san xuAt xanh, li s6ng xanh, tiêu dung 
xanh t&i can b, dáng viên và Nhân dan nhäm khai day, thüc day, lan tOa thüc 
b v mOi trumg, bâo v dng 4t, thirc vt trong toãn xA hi. 

III. HINH TIIU'C TUYEN TRU YEN 
- Biên sogn các tài lieu, tin phdm, tã rcri, t& gá'p, pano, áp phIch, khtiu 

hiu: Biên soan, phát hành rng râi các tài lieu tuyên truyên dithi nhiêu hInhthtrc 
nhu: tài lieu hOi - dáp, t& rai, pano, ap phIch, khau hiu nâng cao nhân thrc ye bão 
v dng 4t, thrc vt hoang dâ, nguy cap, qu hiem. 
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- T chik các °cuóc thi tim hiêu: các t chüc chInh trj - xâ hi cp tinh, t 
chüc nghê nghip can cr diêu kiin,  tInh hInh t chüc các cuc thi tim hiêu các quy 
djnh cUa pháp Iut, tInh da dng sinh hQc cüa dja phuang va nhüng gwmg diên 
hinh tiên tiên trong bâo v dng vat, thrc vt hoang dã, nguy cap, qu hiém; thông 
qua nhiêu hInh thc nhx: thi viét, thi sang tác van h9c - ngh thut, thi san khâu 
hóa phü hçp vâi phông chông djch Covid- 19. 

- T chz-c tru-ng bay, trkn lam: Tranh, ãnh, hiên vat... giài thiu các 1oi dng 
vat, thuc vat hoang dâ, nguy cap, qu hiêm và da dng sinh h9c cüa tinh, dat nuâc. 

- Xây drng, ph bin các phóng s%r, phim ng&n, 1ng ghép ni dung bão ton 
da c1ng sinh hçc trong các chucmg trInh truyên thông ye môi tnr&ng trén song 
truyên hInh cüa tinh. 

- Tuyên fruyn trên các phwo'ng tin thông tin dal cháng: Tuyên tmyn rng 
rãi trên các phuorng tin thông tin di chüng v1i nhiêu hInh thCic da dng, phong 
phü nhu: to chrc cac buôi nOi chuyn chuyên sâu, tQa dam trên truyên hInh, dài 
phát thanh, cung cap các van ban pháp 1ut, hOi dáp pháp 1ut, thông tin chuyên dé. 
Huy dng sr tham gia cüa các c quan báo chI, thông tin tuyên truyên ti tinh nhu: 

I I • bao, tp chi, dai phat thanh, truyen hmh, hç thong ba phat thanh. 
- Tuyên truyn trên Cdng thông tin din ti Dáng b tinh, Cdng Thông tin 

diên th tinh, trang thông tin diên tz các s&, ban, ngành, doàn the cap tinh, các 
huyn, thành phô, mang xâ hç3i. 

-Lang ghép nôi dung tuyên truyn v dng vat, thtc vt hoang dâ, nguy c4 
qu hiêm vào các hoat dng cç$ng dông: trong hi nghj báo cáo viên, tuyên truyen 
viên, sinh hoat hi viên, doàn viên, sinh hot câu 1c b, các chiên djch truyên 
thông...; các buôi sinh hoit thuing kS'  cüa các to chüc chInh trj - xâ hi, các hoat 
dông van hóa, van ngh, the thao...; các hoat dng truyên thông bão v mOi trtr&ng, 
huông üng ngày Quoc te da dng sinh hçc, ngày Môi tru&ng the giói, Chiên djch 
ngày Lam cho the giài sach  han phü hp vâi phOng chông djch Covid- 19. 

IV. TO CHUC THTC HIN 
1. Ban Tuyên giáo Tinh üy 
- Ban hành huông dn tuyên truyn vic thic hin không buOn ban, tiêu thi, 

sü diring bat hçip pháp dng 4t, thirc 4t hoang dã, nguy cap, qu hiêm trong toàn 
tinh. 

- Bién tp ni dung tuyên truyn vào Ban tin Thông bao ni b hoc Cng 
thông tin din tü Dãng b tinh; gän vic ph biên kiên thirc pháp 1ut cho can b, 
dãng viên trong h thông tuyén giáo toãn tinh gucing mu di dâu tuyên truyên 
không buôn bàn, tiêu thii, sCr dirng bat hgp pháp dông vet, thrc 4t hoang dã, nguy 
cap, qu hiêm ti các hôi nghj báo cáo viên ti tinh. 

- Djnh huóng tuyên truyn cho các cci quan báo chI, các cci quan thông tin 
tuyên truyén, Uy ban Mt tr.n To quôc và các t6 chüc chInh trj - xa hi cap tinh nhàm 
tuyén truyên sâu rng trong các tang Vip nhan d theo ni dung van bàn nay. 

- Huâng dan, kim tra, dánh giá, so k& các hot dng tuyên truyM báo v môi 
tnthng, bão v dng vat, thrc vt hoang dA, nguy cap, qu hiêm trên dja bàn tinh. 
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- Vn dng, khuyn khIch can b tuyên giáo, phóng viên, biên tp viên và 
di ngü báo cáo viên, tuyén truyên viên các cap clAng tái, chia sé thông tin, thông 
dip trén các trang mng xA hi (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,...). 

2. Các huyn ui', thành ui', dãng u tric thuc Tinh üy 
- Chi dao  Ban Tuyên iáo cüng cAp xây dirng k hoach tuyên truyn; cac 

chi, clang b ca sâ tuyên truyén thông qua sinh hoat chi b, tâi 1iu bang các hmnh 
thirc phü hcip nhAm nâng cao trách nhim cüa can b, clang viên trong vic ngAn 
chn nhüng triiông hqp tiêu thi trái phép dng vet, thrc 4t hoang dä, nguy cap, 
qu hiêm. 

- Tuyên truyn thông qua tuyên duong, khen thi.r?rng kjp thi dôi v&i ca 
quan, don vi, doanh nghip, can b, clang vién và Nhân dan tham gia tIch circ và có 
thành tIch trong vic phát hin, ngãn chn nan  buôn ban, tiêu thii bat hcp pháp 
dng 4t, thrc vt hoang dã, nguy cap, qu hiêm. 

- Tuyên truyn tâi các doanh nghip thirc hin trách nhim xA hi; phát trin 
doanh nghip theo huàng ben vüng, hài baa lçii Ich gifla doanh nghip, xA hi và 
môi trix1ng thiên nhiên; cung cap ra thj trumg cac san phâm chat krçmg, than thin 
vol môi trumg, dóng gop tIch circ cho sir phát triên kinh tê - xA hi; vn dng can 
bO, nhãn viên trong doanh nghip không buôn ban, tiéu thi, sü ding bat hcip pháp 
dng 4t, thrc 4t hoang dã, nguy cap, qu hiêm gop phân bão v tâi nguyen cia 
dung sinh hQc trén dja bàn tinh. 

- Chi dao  các co quan chtrc nAng xir l nghiêm các vii khai thác, vn chuyn, 
buôn ban, tiêu thi bat hqp pháp, và các hành vi nghiêm cam sAn, bAt, mua, ban, 
4n chuyên, giêt,  mô, lieu thii, tang trü, quâng cáo, xâm hai  dng 4t, thirc vt 
hoang da, nguy cap, qu hiém. 

3. Uy ban Mt trn T qu6c và các t chic chInh trj - xã hi tinh 
- Phii hçip cht chë vol Ban Tuyên giáo Tinh üy và các co quan lien quan 

trién khai cong tác tuyên tru,'ên; djnh k' dánh giá kêt qua thirc hin báo cáo cap üy 
và co quan cap trên trrc tiêp ye thirc hin các hành vi nghiêm cam trong báo v 
dng 4t, thrc 4t hoang dA, nguy cap, qu hiém. 

- Phi bin kin thüc pháp lust  v bão v dng 4t, thrc 4t hoang dã, nguy 
cap, qu hiém cho can bô clang viên trong don vi dé mi can b, clang viên là mOt 
tuyên truyén viên tIch crc, tao  du lun phé phán, len an các hành vi vi phm pháp 
lust, dông thai ton vinh, biêu duong các tam guong "Ngu?ii tOt, vic tOt" trong vic 
bão tOn, bâo v dng vt, thirc vt hoang dA, nguy cap, qu hiém. 

- CAn cü diu kiin  thrc t t chcrc các lOp tp huAn, hi thão, tç)a dam; các 
cuc thi tim hiéu cho doàn viên, h,i viên. 

4. Các co quan báo chI cüa tinh 
- CO k hoach  tuyén truyn b&ng nhiu hInh thcrc, nhu: mO chuyén mic, các bài 

xâ Iun, chuyên 1un, nghién cihi vol ni dung sau sac; to chüc diên clan trao dOi. 
- Tang cithng dua tin, tu'én tmyn nhãn dp ngày quc t v cia dng sinh 

hQc, dip  têt nguyen clan, ngày ye loãi, ngày môi trtthng The giOl, ngày Lam cho the 
giOi sach  hon... theo chü dé tfrng nAm; tuyên truên ye scr dung ben v&ng tài 
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nguyen thiên nhiên, nâng cao nhãn thüc cho Nhãn dan v vai trô, giá trj da dung 
sinh hçc dôi vâi môi trurng sinh thai và nhttng quy djnh pháp 1ut trong bâo v 
dng 4t, thrc vt hoang dâ, nguy cap, qu hiêm; viét bài nhäm cánh báo cong 
chüng ye môi de dça tir vic buôn ban, chê biên, sir diing và tiêp xüc vOi cac loài 
dông 4t hoang dâ trong bôi cãnh djch bnh COVID- 19. 

- Ph6i hçip vâi các s&, ban, ngành, các huyn, thành ph tang cu&ng cong tác 
tuyên truyên, phô biên pháp 1ut ye bâo v và không sü d%ing dng vat, th%rc vt 
hoang dA, nguy cap, qu hiêm. 

- Dâi phát thanh và Truyn hInh tinh t chüc phát song phim tài 1iu v môi 
tru&ng, ye bão v dông vet, thrc 4t hoang dA, nguy cap, qu hiêm. 

5. Si Thông tin và Truyn thông 
- Chi dao  vic theo dôi, kim tra và xr l nghiêm các vi phm trong vic 

dAng tái, phô bin thông tin, quan diem sai trái, xuyen tac  chü trucmg, di.thng lOi 
cüa Dáng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc lçii ding yan dê bão v môi tnthng, 
bâo v dng 4t, thirc 4t hoang dä, nguy cap, qu hiêm nham chia rê khôi di 
doàn kêt toàn dan tôc. 

- Phi hcip vâi Ban Tuyên giáo Tinh üy djnh huâng báo chi trong Cong tác 
thông tin, tuyên truyên ye kiên thüc pháp lut và các giâi pháp bâo v dng 4t, 
thrc 4t hoang dà, nguy cap, qu hiêm; phôi hçip vâi các Ca quan h[tu quan trong 
vic ngän chn và xü 1 nghiém các hãnh vi lçii ching mng vién thông, internet 
nhäm miic dIch quãng cáo, trung bay, tuyên truyên, mua, ban mâu 4t dng vt 
hoang dâ bj cam theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

', - p X . 
6. So' Van hoa, The thao va Du l!ch 
Chi dao,  huàng d.n t chüc t& các hoot dng tuyén truyn, c dng trirc 

quan, nhât là trên panô, áp phIch, bang din tcr, tranh ãnh và các hoat dng van 
hOa, van ngh, the diic - the thao... 

7. S& Tài nguyen và Môi trirô'ng 
Ph& hçip vâi Ban Tuyên giáo Tinh üy t chirc biên soan các tài lieu tuyên 

truyên ye bâo v dng 4t, thrc 4t hoang dã, nguy cap, qu hiêm. 

8. SO' Nông nghip và Phát trin nông thôn 
- Co k hoach tuyen truyn v bâo v dng vat, thi,rc vt hoang dà, nguy cap, 

qu hiêm. 
- Chü trI, phi hcip vài các Sà, ban, ngành, các huyn, thành ph thrc hin 

nghiem luic các giâi pháp, các quy djnh cüa Dáng và Nhà nithc; phôi hcip vài Ban 
Tuyen giáo Tinh üy trong vic cung cap thông tin ye báo v dng 4t, thi:rc vt 
hoang dã, nguy cap, qu hiêm tai  các hi nghj báo cáo viên tai  tinh. 

- Tuyén truyn kt qua thanh tra, kim tra cac ca so nuôi dng 4t hoang dâ, 
bâo dam nguOn gôc dng 4t nuOi hqp pháp, diêu kiin an toãn dôi v nuôi, 
con ngtrii, v sinh môi trix&ng và an toàn djch beth; tuyên truyên ye xr 1 các vi 
pham theo quy djnh cüa pháp Iut, nhât là vi phtm ye nguôn gôc, xuât xü cüa dng 
4t hoang dã gay nuôi. 
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- Tuyên tmyn các bin pháp giám sat bnh djch, v sinh thu y tai  các co so 
nuôi, kinh doanh dng vt hoang dã cUa ngánh. 

9. Cong an tinh 

- Ph& hçip vOl các 1c krçmg lien quan tuyén truyn kt qua kiêm tra, dâu 
tranh, ngän chn, phát hin và xü 1 các hành vi vi phm, trit phá các thrOng day 
tiphm có to chüc xuyén quôc gia trong vic mua ban, tang tr, 4n chuyên, xuât 
khâu, nhp khâu, tam  nhp, tái xuât, qua cânh trái phép mâu 4t các loài dng 4t, 
thrc vt hoang dä, nguy cap, qu' hiêm trén Trang thông tin din tCr cüa thin vi. 

- PhM hçp vOl 1rc krçrng Quãn 1 thj lnthng tAng ctrOng kim tra, kim soát thj 
truOng; ngan chn và xCr 1 k.jp th&i các hành vi buôn ban, vn chuyên, kinh doanh các 
løàî dôn vt, thrc vt hoang dA nguy cap, qu hiêrn và các san phâm, dan xuât có 
nguôn gôc tü các loài theo chIrc näng, nhim vi và thâm quyên ducic giao. 

10. S Cong thtrong 

Chi cto hjc hrqng Quân 1 thj truOng chü trI phi hqp vOi Cong an tinh tang 
cuOng kiêm tra, kiêm soát thj truOng; ngän ch.n và xCr 1 kjp th&i các hành vi buôn 
ban, vn chuyên, kinh doanh các loài dng vt, thrc vt hoang dã nguy cap, qu 
hiêm Va CáC san phâm, d.n xuât có nguôn gôc tü các loài theo chirc näng, nhim vi1 
và thâm quyên duqc giao. 

11.SOrYt 

Chi dao  rà soát, quân 1 và tuyên truyn tOi các cci sO kinh doanh y, duqc, 
các cci sO san xuât thuôc, san phârn y tê có sà ding các thành phân tü dng 4t, 
thrc 4t hoang dA, nguy cap, qu hiêm. 

12. Vin kim sat nhãn (tan tinh, Tôa an nhãn dan tinh 

- Ph6i hçip, chi dao  dy  manh  cong tác diêu tra, truy tO các dOi tirqng vi 
phm pháp 1ut ye vic sAn, bAt, mua, ban, vn chuyén, giêt mô, tang trI dEng 4t, 
thc 4t hoang dA, nguy cap, qu hiêm trái pháp 1ut. 

- TAng cuOng xét xu km dông nhm tuyên truyn, giáo dic v bào v dng 
4t, thirc vt hoang dã, nguy cap, qu hiêm. 

13. Ban tuyên giáo các huyn u, thành 11', dãng u trirc thuc Tinh üy 

- Xây drng k hoach chü dng tharn muu giüp cp üychi dao các chi, dãng bo 
cci sO, di ngü báo cáo vien, tuyên truyén viên thrc hin tOt cong tác tuyên truyên 
nhAm tao  sr thông nhât trong xA hi, sir dông thun trong Nhãn dan ye nh.n thrc và 
hánh dng tham gia bão v dng vet, thrc vt hoang dA, nguy cap, qu hiêm. 

- Tang cuOng theo döi, huOng d.n, kim tra, don dôc cong tác tuyên truyên 
vic thrc hin khOng sAn, bAt, mua, ban, 4n chuyên, giêt mô, tiéu thi, tang tr€, 
quãng cáo, xam hai  dông vet, th?c vt hoang dã, nguy cap, qu hiêm; thuOng 
xuyên nãm tInh hInh, din bien tu tuOng cüa can b, ctãng viên, doãn viên, hi viên 
và các tang lOp Nhãn dan; chü dng, kjp thOi cung cap thông tin, báo cáo tInh hInh 
ttr tuOng, du 1un xA hi theo quy djnh. 
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V. MQT sO KHAU HIU TUYEN TRUYEN 

1- Sing hài hôa v9i thiên nhiên - Bâo thn cia d.ng sinh h9c! 

2- Hành dng vi thiên nhiên - Trách nhim cüa chñng ta! 

3- Bão tn giá trj và tài san qu6c gia là không xâm hi dng vt hoang dA! 

4- Chung tay báo v thng, bâo v dng vt hoang dã! 

5- Cüng nhau ngan chn nan buôn ban dng vt hoang dA! 

6- Không sn, bit, mua, ban, 4n chuyn dng 4t, thc 4t hoang dã, nguy 
cap, qu hiêm! 

7- Không gi& m, tiêu thii, tang tr(t dng vet, Ihirc vt hoang cia, nguy cp, qu him! 

8- Không quãng cáo, xám hai dng 4t, thrc vt hoang dA, nguy cap, qu him! 

Nciinhãn: 
- Thumg trtrc Tinh ày (báo cáo), 
- Uy ban nhân dan tinh, 
- Uy ban M1TQ vã các to chüc chmnh tij-xA hôi tinh, 
- Các huyn ày, thánh ày, dáng ày tric thuc Tmh ày, 
- Sc Thông tin và Truyn thông, 
- Sâ Van hóa, Th thao và Du llch, 
- So Tài nguyen vá Môi tru&ng, 
- SO Nong nghip và Phát trin nông thôn, 
- Cong an tinh, 
- SO Cong thuong 
- So Y te 
- Vin kim sat nhân dan tinh, 
- Tôa an nhân dan tinh, 
- Ban Tuyên giao huyn, thành ày. dãng ày tri.rc 
thuc Tinh ày, 
- Các co quan báo chI cüa tlnh, 
- Cong Thông tin diên tlr Dáng b tinh, 
- Unh dao Ban, 
- Phông TTBCXB, 
- Liiu Ban Tuyên giáo Tinh ày. 

K/T TRU'(NG BAN 
PHO 1RIIONG BAN THU'ONG TRITTC 

X A Do Hong Thanh 
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