
    UBND HUYỆN TAM DƯƠNG 

             BAN CHỈ ĐẠO 389 
 

Số:         /BCĐ 389- KT&HT 
V/v tăng cường thanh  tra, kiểm tra 

ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái 

phép động vật thủy sản và sản phẩm 

động vật thủy sản từ nước ngoài vào 

Việt Nam 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày      tháng       năm 2021 

  Kính gửi:  
 - Các phòng, ban, ngành, cơ quan của huyện (Thành  
             viên  BCĐ 389 huyện Tam Dương); 
 - Đội quản lý thị trường số1; 
 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Văn bản số 17/BCĐ 389-CQTT ngày 19/5/2021 của Ban chỉ đạo 389 
tỉnh về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép 
động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam (Đính 
kèm theo).   

Ban chỉ đạo 389 huyện đề nghị Thành viên BCĐ 389 huyện; Chủ tịch UBND 
xã, thị trấn; Đội quản lý thị trường số 1 thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Quán triệt phổ biến đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc về nội dung Quyết 
định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “ Kế 
hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai 
đoạn 2021-2030” để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan 
theo địa bàn, lĩnh vực được phân công quản lý, phụ trách. 

2. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT: 

Chủ trì và phối hơp các cơ liên quan; UBND xã, thị trấn đẩy mạnh công tác 
thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức của cộng đồng về 
quản lý bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh 
thủy sản và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.  

 3. Giao Đội quản lý thị trường số 1: 

Chủ trì và phối hợp với Công an huyện; UBND xã, thi trấn  chủ động nắm bắt 
tình hình, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tổ chức phối hợp đê kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy 
sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào tiêu thụ trên địa bàn huyện.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Yêu cầu các thành viên và Chủ tịch UBND xã, thị trấn  triển khai thực hiện tốt 
nội dung trên./.   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND-UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Minh Thể 
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