
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

    

Số:        /UBND-VH 
V/v tuyên truyền thực hiện  

Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 

17/5/2022 và Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 18/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

       Thạch Hà, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

  

    
   

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 3419/UBND-NL4 ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 và Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Để triển khai hiệu quả 

các chỉ thị trên địa bàn (có chỉ thị gửi kèm theo), Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu: 

1. Trung tâm Văn hóa -Truyền thông, UBND các xã, thị trấn phối hợp với 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tăng 

cường tin, bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện, cổng TTĐT 

huyện, trang TTĐT, hệ thống truyền thanh cơ sở xã, thị trấn nội dung tuyên 

truyền pháp luật và các giải pháp bảo vệ rừng; quản lý, bảo vệ động vật hoang 

dã; các loài chim hoang dã, di cư tự nhiên nhằm vận động các tổ chức, cá nhân 

không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, trưng bày, 

quảng cáo động vật hoang dã; các loài chim hoang dã, di cư tự nhiên trái pháp 

luật. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực 

hiện báo cáo UBND huyện theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Nguyễn Bá Hà 
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