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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  24 -HD/HNDT 

 

    Quảng Trị, ngày   06  tháng   8  năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN 
Tăng cường 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 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 28 –HD/BTGTU  ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về tăng cường 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, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn công tác 

tuyên truyền như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về thực hiện các 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; những quy định 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; chung tay bảo vệ đa dạng hóa sinh học, góp phần ngăn chặn nguy 

cơ tuyệt chủng của các loài động, thực vật hoang dã, quý hiếm. 

Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động 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,bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả, phù hợp với từng đối tượng và địa phương. Lồng ghép phù hợp thông tin 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 với các hoạt động Hội và phong 

trào nông dân; sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, 

bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền về 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, nguy cấp, quý hiếm, đặc biệt là Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương (khóa XI), Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang 

dã, nguy cấp (CITES), Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Đa dạng sinh học, 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; 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, …tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động tham gia bảo vệ động vật, thực vật 

hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. 

- Trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo tồn động 

vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Tuyên truyền về các mô hình hay, gương 

nông dân về bảo tồn, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm ở địa 

phương; khuyến khích, động viên hội viên nông 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. Khơi dậy, thúc đẩy, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động 

vật, thực vật trong toàn xã hội. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền trên Bản tin nông dân, Trang Thông tin điện tử của Hội; các ấn 

phẩm tờ rơi, tài liệu hỏi đáp, pano, áp phích, khẩu hiệu. 

- Thông qua hội nghị tập huấn, truyền thông các buổi sinh hoạt chi Hội; các loại 

hình Câu lạc bộ của nông dân, Hội thi, chương trình “Vui cùng nhà nông”…;  

- Phát động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ động, thực vật 

hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Về các nội dung liên quan 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 

- Giới thiệu tuyên truyền gương điển hình của tập thể, cá nhân, các mô hình hay 

trong việc tham gia bảo vệ và phát triển động, thực vật hoang dã, quý hiếm trên các 

phương tiện thông tin đại chúng.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Ban hành Hướng dẫn tăng cường 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. 

- Giao Ban Xây dựng Hội tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh Hội theo dõi, đôn 

đốc việc triển khai thực hiện của các cấp Hội. 

2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố  

- Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thị, 

thành Hội hướng dẫn các cơ sở Hội triển khai thực hiện. 

- Lồng ghép báo cáo kết quả 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 trong báo cáo thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân gửi về Hội 

Nông dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực tỉnh Hội; 

- Hội ND 9 huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VP, Ban XDH. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Hường 
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