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            Số:             
 

V/v tăng cường tuyên truyền, kiểm tra,  

kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ nhập lậu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Hà Nội, ngày       tháng    năm  

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                trực thuộc Trung ương       

       

Thời gian gần đây, tình trạng tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) nhập 

lậu qua biên giới đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, loài tôm càng đỏ không có tên trong Danh mục loài thủy sản được 

phép kinh doanh tại Việt Nam. Việc kinh doanh, tiêu thụ tôm càng đỏ là vi phạm 

quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản. 

Để bảo vệ môi trường, tránh tác động xấu đến nuôi trồng thủy sản, ngày 

24/5/2018, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có văn bản số 204/VPTT-TH đề nghị tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ nhập lậu. Thực hiện văn bản 

trên, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình 

cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, thông báo trên bảng tin của các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, khu cư dân… đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về 

các tác hại của việc kinh doanh, nuôi trồng, sử dụng tôm càng đỏ; phát động 

toàn dân không bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, tiêu thụ loài tôm 

càng đỏ và tham gia tố giác các hành vi vi phạm. 

 Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo 389/BTTTT; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, BH(65) 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Hương Giang 
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