
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KGVX 

V/v đấu tranh chống vấn nạn  

sách giả 

 Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4084/BTTTT-CXBIPH ngày 22/10/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc đấu tranh chống vấn nạn sách giả, đồng chí 

Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Định hướng, phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng 

cường tuyên truyền nâng cao ý thức của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và 

người dân đối với việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, 

chống sách lậu, sách giả; công khai danh tính các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

tiêu thụ sách giả trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý 

nghiêm minh, triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sách giả (bao gồm 

cả trên môi trường điện tử, không gian mạng). 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp 

với Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam, các tổ chức hội có liên quan 

tham gia tích cực công tác phòng, chống sách lậu, sách giả. 

(Công văn số 4084/BTTTT-CXBIPH gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TTTH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX(HTHT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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