
 

 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

Số:           

V/v tuyên truyền Đề án “Tăng cường  

phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

trên hệ thống thông tin cơ sở 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng   năm  

 

              Kính gửi:    Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về 

đa dạng sinh học đến  năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Cục Thông tin cơ sở 

đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp 

xã và các loại hình thông tin cơ sở khác tập trung tuyên truyền các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm 

về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về 

chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống 

tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đa dạng sinh học; các chuyên đề đấu 

tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội 

phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học, hủy hoại các hệ sinh thái rừng, biển, đất 

ngập nước; khai thác, mua bán, tiêu thụ, vận chuyển, nuôi, trồng các loài hoang 

dã nguy cấp, quý, hiếm và quản lý nguồn gen… 

3. Tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu về tầm quan trọng của đa 

dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các quy định pháp 

luật và tham gia giám sát, tố giác kịp thời hành vi vi phạm pháp luật có liên quan 

trong bảo vệ đa dạng sinh học. 

4. Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, 

những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị, đồng 

thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tội phạm về đa dạng sinh học. 



 

 

 

 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 

- Thanh tra Bộ (để p/h); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, VMN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Hưởng 
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