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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 470/STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền ngăn chặn, chống lại
khai thác thủy sản bất hợp pháp, không
khai báo và không theo quy định
của FAO

Quảng Trị, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao các huyện, thị xã,
thành phố.

Thực hiện Công văn số 2266/BTTTT-TTCS ngày 19/6/2020 của Bộ Thông
tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày
04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị
UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin-Thể dục thể
thao các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền (qua báo
chí, các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin điện tử, thông tin cơ sở… ) các
nội dung như sau:
- Thông tin, tuyên truyền các nội dung của Hiệp định về Biện pháp quốc gia
có cảng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; phổ biến cho cộng đồng ngư dân
ven biển, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về: thủ tục xin vào
cảng, vào cảng, sử dụng cảng và quy trình kiểm tra, thủ tục kiểm tra tàu tại cảng;
Hiệp định An toàn tàu cá (Hiệp định Cape Town-CTA 2012); điều kiện sống, làm
việc của thuyền viên trên tàu theo quy định của Tổ chức Lao động thế giới (ILO);
các nội dung Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng; quan điểm, mục tiêu, chủ
trương của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế biển, trong đó có nuôi trồng và khai thác
thủy sản.
- Thông tin những kết quả, thành tựu của ngành kinh tế khai thác, nuôi
trồng, chế biến thủy, hải sản; những kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả, hiệu lực thực
thi Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng tác động đến phòng ngừa, ngăn chặn,
giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không
theo quy định.
- Đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, các quan điểm thù
địch gây ảnh hưởng đến nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo và
không theo quy định.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin,
Trung tâm Văn hóa, thông tin-Thể dục thể thao các huyện, thị xã, thành phố trên
địa bàn tỉnh sớm triển khai thực hiện tuyên truyền.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan, đơn
vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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