
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền thực hiện bảo 

vệ động vật, thực vật hoang dã, 

nguy cấp, quý hiếm. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Thạch Thành, ngày      tháng 9 năm 2021 

     

                  Kính gửi: 

  - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị;  

 - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

   - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện công văn số 3050/SVHTTDL-NVVH ngày 12/8/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện bảo vệ 

động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. UBND huyện Thạch Thành 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị; Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và toàn thể Nhân dân về thực hiện bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, 

nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn toàn huyện.  

Nội dung tuyên truyền thực hiện theo Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW 

ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về việc tăng cường tuyên 

truyền việc thực hiện không sắn, bắn, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, 

tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm 

(Gửi kèm theo).  

2. Lựa chọn bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Lồng ghép vào hội 

nghị thôn, khu phố, tuyên truyền cổ động trực quan trên pano, áp phích, băng rôn, 

khẩu hiệu, bảng điện tử, tranh ảnh và các phương tiện thông tin, đại chúng khác… 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Giám đốc Trung 

tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Đình Tam, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

              Nguyễn Đình Tam 
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