
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền công tác chống buôn lậu,  

gian lận thương mại đối với hoạt động  

nhập khẩu và kinh doanh cá tầm  

  

 

 

               Kính gửi: 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

    

 

Thực hiện Công văn số 845/BCĐ389 ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh về việc triển khai chỉ đạo 

của lãnh đạo Chính phủ đối với việc nhập khẩu và kinh doanh cá tầm; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Phòng 

Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh 

các xã, phường, thị trấn: 

- Phổ biến nội dung Công văn số 05/BCĐ389-VPTT ngày 05/3/2021 của 

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc 

chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ đối với việc nhập khẩu và kinh doanh cá tầm. 

- Tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại về việc kinh doanh, sử dụng 

cá tầm nhập khẩu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 

- Thông tin danh sách các loại cá tầm được phép nhập khẩu, kinh doanh 

tại Việt Nam; vận động người dân không nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển cá 

tầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa kiểm dịch.  

- Đưa tin, bài về kết quả thực hiện của các lực lượng trong công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu và kinh doanh cá 

tầm. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện. 
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(Kèm theo Công văn số 05/BCĐ389-VPTT ngày 05/3/2021 của Ban Chỉ 

đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả)./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Tài chính (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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