
 

 

 

K n       P òn  Văn  óa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã 
 

Để tiếp tục tăn  cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tuyên 

truyền pháp luật về thủy sản, các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp 

và k ôn  t eo quy định (IUU) trên hệ thống truyền t an  cơ sở, Sở Thông tin và 

Truyền t ôn  đã xây dựng tài liệu tuyên truyền (đăng tải tại địa chỉ: 

https://ict.hatinh.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/), đề nghị P òn  Văn  óa - 

Thông tin các huyện, thành phố, thị xã: 

1. C ỉ đạo các xã, p ườn , t ị trấn phát các nộ  dun  tuyên truyền cả  các  

hành chính; tuyên truyền pháp luật về thủy sản, các quy định chống khai thác hải 

sản bất hợp p áp và k ôn  t eo quy định (nhất là các xã ven biển) trên hệ thống 

truyền t an  cơ sở. Cập n ật kết quả tuyên truyền trên p ần mềm quản lý truyền 

t an  cơ sở. 

2. Địn  kỳ  àn  t án  k ểm tra v ệc tuyên truyền trên p ần mềm quản lý 

truyền t an  cơ sở, kịp t ờ  n ắc n ở, c ấn c ỉn  các địa p ươn , đơn vị k ôn  

t ực   ện./.  

 

Nơi nhận: 
- N ư trên;  

- Lãn  đạo Sở; 

- Lưu  VT, TTBCXB2. 
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Đậu Tùng Lâm 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:             /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền cải cách hành chính; 

phòng chốn  đán  bắt hải sản bất hợp 

pháp trên hệ thống truyền t an  cơ sở 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 10 năm 2021 

https://ict.hatinh.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/
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