
 

 

      UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v một số giải pháp cấp bách  

quản lý động vật hoang dã trên  

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

                         Kính gửi:   - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố; 

- Trung tâm GDNN - GDTX các huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 3125/UBND-NNTN ngày 24/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực 

thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, 

phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện nội dung sau: 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học viên và học sinh của đơn vị không tham gia săn, bắt, mua bán, vận 

chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật 

và không sử dụng động vật hoang dã. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý 

hiếm tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 

17/9/2016 và Công văn số 415/UBND-NNTN ngày 17/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm 

soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép (gửi kèm các Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ và Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nêu trên). 

Tùy vào thực tế của địa phương, các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, vận động phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh hiện nay. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:             
- Như trên (để t/hiện);                                
- Giám đốc, các Phó giám đốc (để t/dõi); 

- Lưu VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thành Nhân 
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