
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
SỞ  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

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

 
Số:           /STTTT-BCXB 

V/v tuyên truyền Bảo tồn các loài chim 
hoang dã, di cư và ứng phó thảm họa động 
đất, thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Điện Biên, ngày        tháng 6 năm 2022 

 
                   Kính gửi: - Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

               - Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các              
huyện, thị xã, thành phố. 

 
Thực hiện Công văn số 375/TTCS-TQ ngày 02/6/2022 của Cục Thông tin 

cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-
TTg và 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin cơ sở; 
Công văn số 389/TTCS-TQ ngày 08/6/2022 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc Tuyên truyền Kế hoạch Quốc gia ứng phó 
thảm họa động đất, sóng thần trên Hệ thống thông tin cơ sở; Công văn số 
1772/UBND-KTN ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Tiếp tục 
triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài 
chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh.  

Để tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo vệ các loài chim hoang dã và 
kịp thời ứng phó với thảm họa thiên tai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề 
nghị Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Trung tâm Văn 

hóa, Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên 
truyền một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, ứng phó thảm họa động đất 

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TTg ngày 18/5/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; xử lý tình trạng 
phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, các văn bản hướng dẫn về công tác 
quản lý bảo vệ rừng; Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Kế hoạch Quốc gia Ứng phó thảm họa động đất, sóng 
thần và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Ứng 
phó thảm họa thiên tai… 

- Tuyên truyền hiệu quả của việc trồng cây và bảo vệ rừng; nguyên nhân, 
hậu quả của việc chặt phá rừng; các kỹ năng Phòng, chống và Ứng phó thiên tai 
như động đất, lũ lụt…; các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai. 

2. Tuyên truyền bảo tồn các loài chim hoang dã 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
cho cán bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về giá 
trị của các loài chim hoang dã; đặc biệt là các loài chim thuộc nhóm nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành. 



Khuyến cáo người dân không chặt cây, phá rừng làm thay đổi môi trường 
sống của các loài chim; nghiêm cấm săn bắn, khai thác tài nguyên, mua bán, vận 
chuyển, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ, tàng chữ các loài chim hoang dã, di cư. 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hình 
hay về Phòng, chống thiên tai, bảo tồn phát triển các loài chim hoang dã. Đồng 
thời, lên án những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng ngừa, ứng 
phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tung tin không chính xác gây tâm lý hoang 
mang trong cộng đồng; những hành vi vi phạm về chặt phá rừng, lấn chiếm đất 
rừng trái pháp luật, săn, bắt các loài chim hoang dã, di cư… 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Cục Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT (để b/c); 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để p/h);  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/h); 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu VT, BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hùng Cường 
 


