
ƯBND THÀNH PHỐ PHỦ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ ƯBND Độc lập-Tự do-Hạnh phúc'

Số: 44ÌfA^P-VHXH
V/v tuyên truyền hành động
cao điểm chống khai thác thủy
sản bât hợp pháp, không báo
cáo và không theo quy định
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Phủ Quốc, ngày À3 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.

ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 166/STTTT-TTBCBC
ngàỵ 08/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tuyên
truyền hành động cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo
và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Nghiệp có ý kiến chỉ
đạo như sau:

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thế thao và Truyền
thanh, cống thông tin điện tử thành phố tuyên truyền các nội dung theo đề nghị của
Sở Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đến các đơn vị biết, để thực hiện./.

Nơi nhân:
- Như trên;
- LĐ. UBND thành phố
- LĐVP; đ/c Ly;
- Lưu: VT, vtkly^^^
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UBND TỈNH KIÊN GIANO ^ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỚ THÔNG TÍN VÀ TRUYÈN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ằkiũ /STTTT-TTBCBC Kiên Giang, ngày Gí tháng 02 năm 2023
V/v tuyên truyền hành động cao điểm chống

khai Ihác hải sảii bất họp pháp, không báo cáo
và không Iheo quy định" trên địa bàn tỉnh Kiên

Giang

Kính gửi:
- Báo Kiên Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- ủy ban nhân dân các huyện, thành phô.

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-STTTT ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin
và Truyền thông về mở đợt tuyên truyền chống khai thác hải sản bât hợp pháp,
không báo cáo và không theo quy định (Iưư) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và
Thông báo số 48/TB-VP ngày 27/01/2023 của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh về
ý kiến kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp
nghe báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch cao điểm 180 ngày thực hiện
các khuyến nghị của ủy ban Châu Âu về chống khai thác Iưư và kết quả thực hiện
công tác chống khai thác lưu năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Kiên Gỉang, cổng Thông tin điện tử tỉnh, Thường trực ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện một số nội
dung như sau:

- Mở đợt tuyên truyền đậm nét, phổ biến pháp luật, các văn bản của tỉnh và
Trung ương quy định về chống khai thác Iưư; tình hình đánh bắt trên biển và bảo
quản sau đánh bắt; thông tin, tuyên tmyền các vùng biển được phép đánh bắt, vùng
biên chông lân giữa các quôc gia; công năng, cách sử dụng các loại thiêt bị hành
trình.

- Tuyên truyền kết quả tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về khai
thác lưu theo quy định; xử lý các vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; thực
hiện đúng quy định về thiết bị giám sát hành trình... Thực hiện kết nối phần mềm
hệ thông kiêm soát thủy sản khai thác nhập khấu với cống Thông tin một cửa quốc
gia...

- Biếu dương kịp thời những tập thể, cá nhân chấp hành tốt quy định của
pháp luật vê khai thác lưu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Hình thức tuyên tuyền đa dạng, trên báo chí, phát thanh, truyền hình, điện
tử, mạnh xã hội. Tập trung tuyên tuyên trong đợt cao điểm từ nay cho đến hết
tháng 5/2023.



Kèm theo Kế hoạch sổ 92/KH-STTTT ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin và
Truyền thông và Thông bảo số 48/TB-VP ngày 27/01/2023 của Văn phòng ủy ban
nhân dân tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Kiên Giang, cồng Thông tin điện tử tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố thực hiện tốt nội dung nêu trên./,

Noi nhận:
- Như frên;
- Lưu: VT; TTBCBC.
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