
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 
Số:         /KH- UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên Phủ, ngày       tháng 10 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, 
 giết mổ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động thực vật hoang dã  

nguy cấp quý hiếm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ 
 
 

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Công văn số 306-
CV/TU ngày 26/7/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc triển khai, thực hiện các 
hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 3447/KH-UBND ngày 
15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên truyền việc thực hiện 
không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ, quản cáo, xâm hại động 
thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. 

Căn cứ Hướng dẫn số 13/HD-BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương và Hướng dẫn số 27/HD-BTGTU ngày 29/7/2021 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên về việc tăng cường tuyên truyền việc thực hiện 
không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ, quản cáo, xâm hại động 
thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. 

Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết 
mổ, tàng trữ, quản cáo, xâm hại động thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm trên 
địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
Nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ nghiêm 
ngặt các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, thông qua việc 
tuyên truyền những quy định của pháp luật về các hành vi nghiêm cấm: 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. 

- Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt 
Nam hành động chung tay bảo tồn, phục hồi, bảo vệ đa dạng sinh học; chia sẻ và 
lan tỏa thông điệp, tạo nên trào lưu và chuẩn mực xã hội tốt đẹp về lối tiêu dùng 
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văn minh và hành vi thân thiện với môi trường thiên nhiên, hướng đến mục tiêu 
giảm thiểu nhu cầu sử dụng, đẩy lùi nguy cơ săn, bắt, buôn bán, góp phần ngăn 

chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam; 
góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả trong xử lý các điểm đen về xâm hại động 
vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.  

- Thông qua hoạt động tuyên truyền tạo phong trào sôi nổi, tạo dư luận xã 
hội ủng hộ, lên án, tẩy chay; các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ 
Động thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; vận động, kêu gọi cộng đồng thay 
đổi hành vi, thói quen trong cuộc sống hàng ngày góp phần giảm thiểu tiến tới 
chấm dứt 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.  

2. Yêu cầu  

Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, sinh 
động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô 
trương, lãng phí; chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và tác 
động mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; kết hợp với các hoạt động tuyên 
truyền của địa phương, ngành; sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã 
hội trong tuyên truyền; bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung tuyên truyền  

- Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
Công ước quốc tế về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên, quản lý động vật 
hoang dã, đặc biệt là Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường 
quản lý tài nguyên môi trường, Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI về chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường, Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Đa dạng sinh học năm 2008 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2018), Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp 
(Cites), các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên 
quan đến săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã… tạo sự 
thống nhất trong xã hội về nhận thức và hành động tham gia bảo vệ động vật, 
thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.  

- Công tác bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam, nhất là thực trạng việc 
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. Vai trò, ý nghĩa, tác dụng của 
động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm đối với gìn giữ môi trường và 
đảm bảo đa dạng sinh thái.  
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- Trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp; của đảng viên, công chức, viên chức, 
doanh nhân và mỗi người dân trong tham gia bảo tồn động vật, thực vật hoang 
dã, nguy cấp, quý hiếm. Các mô hình hay, cách làm tốt, các tấm gương về bảo 
tồn, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm ở địa phương; 

khuyến khích, động viên mọi người dân tham gia phát hiện, ngăn chặn nạn khai 
thác, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, 
nguy cấp, quý hiếm. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý những hành vi 
buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm 
của các cơ quan chức năng. 

- Các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các loài động vật, thực vật 
hoang dã, nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, cấm khai thác và được khai 
thác có điều kiện; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực 
vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Những quy định nghiêm cấm hành 
vi săn, bắt, động vật, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng 
cáo, xâm hại; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá 
cảnh mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các quy 
định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến động 
vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.  

- Giới thiệu các mô hình, xu hướng sản xuất xanh, lối sống xanh, tiêu dùng 
xanh tời cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm khơi dậy, thúc đẩy, lan tỏa ý thức 
bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, thực vật trong toàn xã hội. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức: Lựa chọn các hình thức 
tập huấn phù hợp với đối tượng; tập huấn về chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và Công ước Quốc tế về công tác quản lý, 
bảo vệ động vật hoang dã; thực trạng các hành vi nghiêm cấm: 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.  

- Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, khẩu hiệu: 
Biên soạn, phát hành rộng rãi các tài liệu tuyên truyền dưới nhiều hình thức (tài 
liệu hỏi đáp, tờ rơi, pano, áp phích, khẩu hiệu) để đưa nội dung tuyên truyền 
đến được nhiều đối tượng, nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật, thực vật 
hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; in bảng, biển tuyên truyền “cấm mua, bán, vận 
chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang 
dã, nguy cấp, quý hiếm” treo tại các khu rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) 
thường xuyên có người qua lại; công khai số điện thoại đường dây nóng về quản 
lý mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động 
vật, thực vật hoang dã để người dân biết. Chỉ đạo tuyên truyền bằng các khẩu 
hiệu trên biển tuyên truyền trực quan trên địa bàn các xã, phường. 
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- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Với nhiều hình 
thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các buổi tọa đàm trên truyền hình, đài 

phát thanh, cung cấp các văn bản pháp luật, hỏi đáp pháp luật, thông tin chuyên 
đề. Huy động sự tham gia của các cơ quan thông tin tuyên truyền tại địa phương 

như: các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, hệ thống loa phát thanh. 

- Tuyên truyền trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử, mạng xã hội: 
Đăng tải thông tin/thông điệp trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của 
thành phố/xã phường và của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về động vật, thực vật hoang dã, nguy 
cấp, quý hiếm vào các hoạt động cộng đồng: trong hội nghị báo cáo viên, tuyên 
truyền viên, sinh hoạt hội viên, đoàn viên, sinh hoạt câu lạc bộ, các chiến dịch 
truyền thông…; các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...; các hoạt động truyền thông bảo vệ 
môi trường, hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học, ngày Môi trường thế 
giới, Chiến dịch ngày Làm cho thế giới sạch hơn.  

3. Thời gian thực hiện 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế các phòng, ban, 
đơn vị, đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường chủ động xây dựng Chương 

trình kế hoạch thực hiện hàng năm. 

4. Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

- Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học!  

- Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta!  

- Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã!  

- Chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã!  

- Cùng nhau ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã!  

- Không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển động vật, thực vật hoang dã, nguy 
cấp, quý hiếm!  

- Không giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, 
quý hiếm!  

- Không quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm!  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hạt Kiểm lâm thành phố   

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan; các 
đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 
đảm bảo các nội dung 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 
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nguy cấp, quý, hiếm theo Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 29/7/2021 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh uỷ đảm bảo theo yêu cầu.  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 
các xã, phường thực hiện nghiêm túc các giải pháp, các quy định của Đảng và 
Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; Tuyên truyền các biện 
pháp giám sát dịch bệnh, vệ sinh thú y tại các cơ sở gây nuôi, kinh doanh động 
vật, thực vật hoang dã; Tuyên truyền về thực trạng công tác quản lý, bảo vệ 
động vật, thực vật hoang dã và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật, 
thực vật hoang dã trên địa bàn.  

- Chủ trì tổng hợp, tham mưu giúp UBND thành phố định kỳ sơ kết, báo 
cáo Ban Thường vụ Thành ủy, UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện các nội 
dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định và đề xuất, bổ 
sung những nhiệm vụ, giải pháp với UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện kịp thời. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo 
quy định hiện hành. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch 
vụ kinh tế tổng hợp  

Phối hợp, cung cấp tài liệu cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường 
phục vụ công tác tuyên truyền; phối hợp thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả tuyên 
truyền về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Lồng ghép tuyên truyền trong các chương trình văn hoá, văn nghệ, thể 
thao, du lịch, thông qua các hình thức tuyên truyền lưu động tổng hợp, cổ động 
trực quan thông qua các đội chiếu bóng lưu động phục vụ nhân nhân các dân 
tộc. Đặc biệt là các cơ sở địa bàn vùng cao, vùng xa, khu vực biên giới, khu vực 
có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn (tùy vào tình hình dịch 
bệnh Covid-19 và tình hình thực tế tại các xã, phường). 

- Lồng ghép tuyên truyền, đăng tải thông tin/thông điệp trên Cổng/trang 
thông tin điện tử và trên mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube ...). 

5. Phòng Y tế  

Chỉ đạo rà soát, quản lý và tuyên truyền tới các cơ sở hành nghề Y, Dược, 
các cơ sở sản xuất thuốc, sản phẩm y tế cam kết không kinh doanh, sử dụng các 
sản phẩm từ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; đồng thời bảo 
đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo  
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- Chỉ đạo các cơ sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến các quy 
định của nhà nước, kiến thức của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ động 
vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học đến toàn thể công chức, viên chức, người 
lao động, học sinh, sinh viên với các hình thức phù hợp với từng lứa tuổi và điều 
kiện, phong tục tập quán của địa phương, từ đó từng bước nâng cao nhận thức, 
sự hiểu biết, ý thức tự giác và nghĩa vụ của mình, đặc biệt giúp các em học sinh, 
sinh viên trong nhà trường hiểu biết và hình thành ý thức bảo vệ động vật hoang 
dã, biết yêu thiên nhiên, động vật, đồng thời tuyên truyền, vận động đến những 
người thân trong gia đình không được săn, bắn, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, 
tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại, sử dụng sản phẩm động vật, thực vật 
hoang dã. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quy định của pháp luật trong quản lý, 
bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các hình thức: thi 
viết, thi vẽ tranh tuyên truyền, thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, hỏi - đáp … 

đảm bảo phù hợp với từng đối tượng và địa phương, nhất là trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biễn phức tạp. 

7. Đội Quản lý thị trường số 1 

 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn và xử lý kịp 
thời các hành vi mua, bán, vận chuyển, kinh doanh trái pháp luật các loài động 
vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và các sản phẩm, dẫn xuất của chúng 
theo chức năng, nhiệm vụ và thầm quyền được giao.  

8. Công an thành phố  

- Chủ động phối hợp với các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên 
truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 
các quy định, Công ước Quốc tế về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên, quản 
lý động vật hoang dã. Đồng thời tăng cường, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và 
xử lý các hành vi vi phạm, triệt phá các đường dây tội phạm vi phạm pháp luật 
về bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.  

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành 
phố trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm, điển hình, xét xử lưu 

động nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng có ý định phạm tội. 

9. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thành phố  

- Tăng cường đưa tin, tuyên truyền nhân dịp ngày quốc tế về đa dạng sinh 
học, dịp Tết Nguyên đán, ngày về loài, ngày môi trường Thế giới, ngày Làm cho 
thế giới sạch hơn,… theo chủ đề từng năm; tuyên truyền về sử dụng bền vững 
tài nguyên thiên nhiên, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về vai trò, giá trị đa 

dạng sinh học đối với môi trường sinh thái và những quy định pháp luật trong 
bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; viết bài nhằm cảnh báo 
công chúng về mối đe dọa từ việc buôn bán, chế biến, sử dụng và tiếp xúc với 
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các loài động vật hoang dã trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 
phức tạp 

- Phối hợp với các phòng, ban và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và không sử dụng động vật, 
thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm và sản phẩm của chúng. 

- Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, bảo tồn động vật hoang 
dã, không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, 
nguy cấp, quý hiếm trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên là người đi đầu gương 

mẫu. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể 
người dân về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ, bảo tồn động vật, thực vật 
hoang dã trên địa bàn thành phố. 

10. UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các tổ trưởng tổ dân phố (bản) trên cơ 

sở Hướng dẫn số 13/HDBTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung 
ương, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức pháp luật cho các cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. 
Lựa chọn hình thức, phương thức tuyên truyền đạt hiểu quả như: qua Đài phát 

thanh, tuyền hình, báo chí; biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi; tổ chức các 
cuộc thi tìm hiểu về pháp luật về động vật, thực vật hoang dã…  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát 
các hành vi cấm săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ các loài động 
vật, thực vật hoang dã; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp, quý, hiếm.  

- Tuyên truyền thông qua tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia tích cực và 
có thành tích trong việc phát hiện, ngăn chặn nạn buôn bán, tiêu thụ bất hợp 
pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; đồng thời xem xét trách 
nhiệm tập thể, cá nhân, tổ chức có các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo 
vệ động vật hoang dã theo quy định. 

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố 

- Đẩy mạnh công tác điều tra truy tố, xét xử các đối tượng vi phạm pháp 
luật về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ động vật, thực vật 
hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; tăng cường việc xét xử lưu động nhằm tuyên 
truyền, răn đe, giáo dục về công tác bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy 
cấp, quý hiếm.  

- Phối hợp với các lực lượng liên quan tuyên truyền kết quả kiểm tra, đấu 
tranh, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, triệt phá các đường 
dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc mua bán, tàng trữ, vận 
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chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh trái phép mẫu vật 
các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên cổng thông tin 
điện tử.  

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ 
chức chính trị - xã hội thành phố  

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan triển 
khai công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ động vật, 
thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
Nhân dân để mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên tích cực, tạo dư 

luận phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời tôn vinh, biểu 
dương các tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong việc bảo tồn, bảo vệ động vật, 
thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện 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 trên địa bàn thành phố 
Điện Biên Phủ. Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đề nghị các tổ chức 
chính trị - xã hội thành phố và yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên 
quan phối hợp tổ chức triển khai đảm bảo nội dung yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- TT. Thành uỷ;  
- LĐ UBND thành phố; 
- UB MTTQ Việt Nam thành phố; 
- Các Tổ chức chính trị - xã hội thành phố;  
- Các phòng, ban thành phố;  
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố,  
- Tòa án nhân dân thành phố; 
- Đội QL thị trường số 1; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, KL.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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