
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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V/v tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm  

long móng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

  

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1248/TTCS-TTTH ngày 16/12/2020 của Cục 

Thông tin cơ sở về việc 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, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tuyên 

truyền các nội dung sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 

22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia 

phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 

2058/QĐ-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long 

móng giai đoạn 2021 - 2025. Xem nội dung các văn bản tại địa chỉ:  

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?clas

s_id=2&mode=detail&document_id=201411; 

https://stttt.kiengiang.gov.vn/Trang/VanBan/chitietvb.aspx?lname=QuanL

yVanBan&loaivb=V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Ch%E1%BB%89%2

0%C4%91%E1%BA%A1o%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%A0nh&it

emID=759. 

 - 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 cường 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 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 
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bàn và phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng vi rút Lở mồm long 

móng mới từ bên ngoài vào Việt Nam. 

- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung tại Kế hoạch số 2962/KH-STTTT 

ngày 07/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về thông tin, tuyên truyền 

phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- Cục TTCS (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở NN&PTNT (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (A, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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