
 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 
 

Số:              /UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền phòng, chống buôn 

lậu, vận chuyển trái phép động vật 

thủy sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Tam Dương, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

 
 

  

                  Kính gửi: 

 

 

 
 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.         

UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 748/STTTT-TTBCXB, 

ngày 04/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên 

truyền phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản.  

Về việc này, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng VH&TT, Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ vào 

chức năng, nhiệm vụ: 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện 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 (gửi kèm theo văn bản này Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 

24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 11/BCĐ389-VPTT ngày 

19/5/2021 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia). 

- Thông tin tuyên truyền tới người dân, xã hội nhằm kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và 

sản phẩm động vận thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam.  

- Tuyên truyền tới người dân, xã hội không bao che, tiếp tay cho các 

hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động 

vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam; kịp thời đưa tin có liên quan về 

tình hình, kết quả phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý hành vi vi phạm 

xảy ra tại địa phương.  

 Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp, đôn đốc theo nhiệm vụ và 

tuyên truyền trên Cổng thông tin GTĐT của huyện./. 

Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND& UBND huyện; 

- Như k/g (để t/h); 

- Đội quản lý thị trường số 1; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
  

 

 

  

  

 

 Nguyễn Ngọc Lân 
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