UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 548/STTTT-TTBCXB

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 10 năm 2018

V/v tăng cường tuyên truyền phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 410/UBND-KTN ngày 03 tháng 10 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Xem văn bản tại website: http://ict-dongthap.
gov.vn/VanBanDieuHanh.aspx);
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh, Báo Đồng Tháp tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền chính xác
cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện
pháp phòng chống dịch; nêu rõ tác hại của việc nhập lậu động vật, sản phẩm
động vật đến người chăn nuôi, tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, mất vệ sinh
an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đồng thời hướng dẫn
các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào
Việt Nam, tránh gây hoang mang trong xã hội.
Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp
huyện và cấp xã thường xuyên thông tin, tuyên truyền nội dung này và tiếp sóng
đài cấp trên khi có yêu cầu.
Đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh (p/h);
- GĐ & PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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