
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

 

                   Số:           

V/v tuyên truyền thực hiện Chương trình 

quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm 

long móng giai đoạn 2021 - 2025 

trên hệ thống thông tin cơ sở 

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 

 
Thực hiện Công văn số 14/BCĐ389-VPTT ngày 20/12/2020 của Văn 

phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc thực hiện Chương trình 

quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025, Cục 

Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp 

huyện, đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác 

thực hiện các nội dung sau: 

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định 

số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

“Chương trình quốc gia phòng, bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025; 

Quyết định số 2058/QĐ-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, bệnh 

Lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025. 

- Thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người 

dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh. 

- Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền, phổ biến để người dân biết tác hại 

của sản phẩm bị nhiễm bệnh lở mồm long móng đối với sức khỏe; không sử 

dụng sản phẩm bị nhiễm bệnh; không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận 

chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm từ động vật; phát hiện và kịp 

thời tố giác cho các cơ quan chức năng để tổ chức ngăn chặn, bắt giữ các hành 

vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, các sản phẩm từ thịt động vật; đặc 

biệt ở khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển nhằm kiểm soát hiệu quả bệnh lở 

mồm long móng trên địa bàn; phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các 

chủng vi rút lở mồm long móng mới từ bên ngoài vào Việt Nam. 
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Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, DTL. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Lê Hương Giang 

 


		2020-12-16T14:18:43+0700


		2020-12-16T14:20:07+0700


		2020-12-16T14:20:07+0700


		2020-12-16T14:20:07+0700


		2020-12-16T14:20:07+0700


		2020-12-16T14:20:07+0700




