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Kính gửi: Các khoa/ phòng trực thuộc. 

Căn cứ Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 26/7/2021 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc 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 Công văn số 3084/SYT-TCHC ngày 30/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên về việc thực hiện Hướng dẫn số 19- HD/BTGTU ngày 26/7/2021 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đề nghị Trưởng, phó các khoa/phòng 
tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể viên chức, người lao động những nội dung sau:  

1. Chấp hành nghiêm 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 03/6/2013 của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XI, Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ 

Chính trị, Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công 
ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật, hoang dã, nguy cấp (CITES), Luật 

Lâm nghiệp năm 2017, Luật Đa dạng sinh học năm 2008 ( sửa đổi bổ sung năm 
2018), tuyên truyền, phổ biến các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính, nghiêm 

cấm đối với các hành vi liên quan đến săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ… tạo 
sự thống nhất trong các khoa/ phòng về nhận thức và hành động tham gia bảo vệ 

động vật, thực vật, hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. 

2. Chung tay bảo tồn, phục hồi, bảo vệ đa dạng sinh học; chia sẻ, lan tỏa thông 
điệp, tạo nên trào lưu, chuẩn mực xã hội tốt đẹp về lối tiêu dùng văn minh và hành 

vi thân thiện với môi trường thiên nhiên. Vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành 
vi, thói quen trong cuộc sống hàng ngày góp phần giảm thiểu nhu cầu sử dụng, tiến 

tới chấm dứt 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.  

3. Giới thiệu các mô hình, xu hướng sản xuất xanh, lối sống xanh, tiêu dùng 
xanh tới viên chức, người lao động nhằm khơi dậy, thúc đẩy, lan tỏa ý thức bảo vệ 

môi trường, bảo vệ động vật, thực vật trong toàn xã hội. 

 



4. Hình thức tuyên truyền: 

- Các khoa/phòng tuyên truyền, phổ biến các nội dung trên tại các cuộc họp, 

giao ban thường kỳ. 

- Phòng Tổ chức – Hành chính: tuyên truyền trên bảng chữ điện tử với nội dung 
“Hành động vì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta!” 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp (bộ phận CNTT) đăng tải trên Website, tuyên 
truyền trên loa phát thanh của bệnh viện. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đề nghị các khoa/phòng nghiêm túc 
triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (báo cáo); 
- Các khoa, phòng (t /hiện); 
- Lưu: VT,TCHC (H02b). 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 
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