
  ỦY BAN NHÂN DÂN 
    HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 410 /UBND-VHTT                          Cao Lộc, ngày 18  tháng 3 năm 2019 
  

V/v tuyên truyền phòng, chống bệnh truyền  
 nhiễm năm 2019; Triển khai các giải pháp  
  cấp bách phòng chống dệnh Dịch tả lợn  
                    Châu phi 
 
                     Kính gửi:   
                                                - Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; 

                 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 
                 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 278/STTTT-TTBCXB ngày 11/3/2019 của Sở Thông 
tin và Truyền thông về việc tuyên truyền phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2019; 
Triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dệnh Dịch tả lợn Châu phi. Ủy ban 
nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Trung tâm Văn hóa, 
Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ thực hiện 
công tác tuyên truyền nội dung sau: 

1. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 

 Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 
2019 nhằm chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng tích cưc, giảm tỷ lệ mắc và tử 
vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy 
ra và lan rộng trên địa bàn huyện, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân, ổn định phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng về tiêm chủng mở 
rộng nói chung và tiêm phòng Vác xin các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch, 
nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân hiểu và đưa con em đến tiêm 
phòng đầy đủ và đúng lịch. 

 Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung và phương thức tuyên truyền 
phong phú để mọi người dân dễ hiểu và thực hiện; chú trọng tuyên truyền những biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh, thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh cũng 
như các hoạt động phòng, chống dịch của huyện để người dân chủ động áp dụng các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng. 

 Phản ánh hoạt động của các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm như công tác giám sát dịch bệnh tại 
các cửa khẩu biên giới; Tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên những kiến thức về giám 
sát, phát hiện ca bệnh dịch... Tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện tốt về vệ sinh 
cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; lồng ghép công tác 
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tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh vào các hoạt động của các cơ quan, đơn vị mình 
và hệ thống quản lý theo ngành dọc. 

 2. Triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu 
phi 

 Tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06/3/2019 
của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về phòng chống bệnh dịch Tả lợn Châu phi trên 
địa bàn huyện Cao Lộc; Công văn số 366/UBND-NN ngày 12/3/2019 của Ủy ban 
nhân dân huyện Cao Lộc về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh 
Dịch tả lợn Châu phi; tăng cường tuyên truyền để người dân không tham gia hoạt 
động buôn bán, vận chuyển nhập lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới vào khu vực nội 
địa. 

 Thông tin tuyên truyền liên tục trên hệ thống thông tin, truyền thanh cơ sở, trên 
hệ thống loa truyền thanh cấp xã (xã Bình Trung, Tân Thành, Hồng Phong, Hải Yến, 
Gia Cát, Cao Lâu, Thanh Lòa, Yên Trạch), trong các cuộc họp khu dân cư để người 
chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu phi; 
tuyên truyền về các biện pháp xử lý, mức và thời gian hỗ trợ của nhà nước đối với 
động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và các biện pháp phòng, chống dịch theo 
nguyên tắc vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang 
trong xã hội. 

 Đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm 
Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 
hiện những nội dung nêu trên. Giao phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp số liệu 
tuyên truyền trên địa bàn huyện khi có yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo HU; 
- CVP; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hoàng Quy 
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