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#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v thông tin, tuyên truyền thực hiện công
tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và các
loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia súc.

 

             Kính gửi:
-  UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh v/v triển

khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, bệnh cúm gia cầm và các loại mầm

bệnh nguy hiểm khác ở gia súc trên địa bàn tỉnh và Công văn số 463/BTTTT-TTCS

ngày 14/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông  v/v tuyên truyền thực hiện công

tác phòng, chống dịc cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người; Sở Thông tin và

Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn,

báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương

tiện thông tin đại chúng những nội dung như sau: 

1. Thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tác hại và tính chất  nguy

hiểm của từng loại dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh tuyên truyền áp dụng các

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc

khử trùng phòng, chống dịch bệnh. ( Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/02/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam)

2. Thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, đặc điểm dịch tễ, các yếu tố

nguy cơ của việc sử dụng gia cầm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, các

biện pháp phòng chống dịch, biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm;

các biện pháp phòng, chống chủ động tránh lây truyền sang người, hạn chế thấp nhất

sự lây nhiễm và tử vong cho người.

- Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông

tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình tuyên truyền

- Sở Thông tin và Truyền thông, số 50 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam
- Điện thoại: 0510.3845526, Fax: 0510.3811759, email: phongbcxbqnam@gmail.com, web: www.dptqnam.gov.vn
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khuyến cáo người dân và cộng đồng phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh theo tài liệu của

Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về triển khai đồng bộ các giải

pháp phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và dịch cúm

A (H5N1) trên gia cầm và nguy cơ lây sang người và các loại cúm gia cầm khác trên

đàn gia cầm. (Văn bản số 463/BTTTT-TTCS ngày 14/02/2020 của Bộ Thông tin và

Truyền thông)

* Truy cập tại website: dptqnam.gov.vn vào mục Văn bản tuyên truyền/ Báo

chí xuất bản để tải nội dung các văn bản chỉ đạo trên.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và tổng
hợp hàng quý báo cáo kết quả tuyên truyền về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng
hợp  báo  cáo  UBND  tỉnh  (Phòng  Thông  tin-  Báo  chí-Xuất  bản,  email:
phongbcxbqnam@gmail.com).

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (Báo cáo);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT-TH huyện; 
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP,TTBCXB.

                PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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