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S: 4q3a1STTTTTTBCXB 
V/v tang cuông tuyên tmyn phOng, 

chong nguy ca bing phát, lay lan bnh 
Djch tã 1çn Châu Phi trên dja bàn tinh 

Phi ThQ, ngày/13 tháng 5 nám 2019 

KInh gfri: - Phông VAn hoá - Thông tin các huyn, thành, th; 
- Dài Truyên thanh - Truyên hInh cap huyn. 

Trong thi gian qua, cong tác phOng chông bnh Djch tã 1cm Châu phi (bnh 
DTLCP) trên da bàn tinh Phü Th9 dã duqc sir quan tarn, chi dao  quyêt lit cüa 
Tinh ñy, UBND tinh, sr vào cuc tIch circ cüa Ca hthông chInE tn và dat duac 
kt qua t&. V ca bàn, hin nay tInh hInh djch bnh van nAm trong tam kiêm soát. 
Tuy nhiên, tInh dn ngày 12/5/2019, dã phát hin 29 tinh, thành có 1cm mAc djch; 
trong d, có 05 tinh giáp ranh vói Phü Th9 là các tinE: YTnh Phiic, Ha Nôi, Scm 
La, HOa BInh và Yen Bái. TInh hInh dch bnh diên biên rat phrc tp, có chiêu 
huó'ng phát sinh và lay lan rng, so luçmg ô djch, so 1cm chêt, tiêu hüy lien tic tang. 

D to sir chuyn bin tIch crc han nüa trong cong tác tuyên truyn phOng, 
chng, ngAn chn nguy ca büng phát, lay lan bnh DTLCP trên dja bàn, Si Thông 
tin và Truyên thông yêu câu các Ca quan, dan v tiêp ttic triên khai thirc hiên VAn 
bàn s 5 4/STTTT-TTB CXB ngày 21/02/2919 Va VAn bàn so 8 0/STTTT-TTB CXB 
ngày 06/3/20 19 cña Sâ Thông tin và Truyên thông. Dông thai, triên khai thuc hiên 
các ni dung sau: 

1. Phông VAn hóa vA Thông tin các huyn, thành, thj: 

- Barn sat din bin cüa djch bnh, si,r chi do cüa các cp, Phông Van hóa 
và Thông tin cap huyn chü dng tham mu'u UBND cap huyn day mnh cong tác 
tuyên truyên phông, chông nguy ca biing phát, lay lan bnh DTLCP vO'i ni dung 
và hInh thi:'rc thiêt thrc, hiu qua, phü hçTp vói dc diem, tInh hInh cüa dja phucmg. 

- Chi daoh  thông truyên thanh ca s& tAng thai lugng phát song, nghiêm tüc 
tiêp sOng dài cap trên ye diên biên tInh hInh bnh DTLCP hang ngày; CáC biên 
pháp phông chông djch bnh bng phát, lay nhiêm den tmg khu dan cu, ho chAn 
nuôi và doanh nghip chän nuôi. Dc bit, tuyên truyên nâng cao thüc, trách 
nhim cüa ngui dan trong vic kjp th?yi phát hin, to giác nhffiig vi phrn trong 
4n chuyên, buOn bàn 1cm và các san phâm ttr 1cm; phôi hcip tIch cuc vi chInh 
quyên dja phucmg kiên quyet xir 1 djch bnh trên da bàn. 

- TAng cumg quàn 1 nhà nithc, phéii hcip vói các ngành chirc nAng theo dOi, 
phát hin, ngAn chn, xü 1 kjp thii các trang mng xã hi, group, Facebook cá 
nhân... dAng tãi thông tin sai sr that,  khOng cO ca s& khoa h9c v tInh hInh dich 
bnh gay tam i hoang mang, nay sinE banE vi iig xr không ding vói thit lan và 
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các san phrn tir 1cm an toàn, rô ngun gc, ânh hLr&ng dn sr phát trin cüa ngành 
chän nuôi và kinh té cüa tinh. 

2. Dài Truyn thanh - Truyn hInh các huyn, thãnh, thj: 

- Tip tiic tuyên truyn nâng cao nhn thüc ch? nguii dan v nguy Ca, mirc 
d nguy him cüa bnh DTLCP; kjp thii thông tin ye tInh hInh djch bnh trên dia 
bàn và các bin pháp phông, chông bnh DTLCP; xác djnh cong tác phông, chông 
bênh DTLCP là nhim vi lâu dài, thumg xuyên. 

- Tp trung tuyên truyn d nguô'i dan thc hin nghiêm nguyen tc 5 
không - 10 cam trong phông, chông bnh DTLCP. ("5 khóng": Không giâu djch; 
không mua ban 1cm bnh, 1cm chet; không giêt mô tiêu thii icm bnh, 1cm cht; 
không vrt 'cm chêt ra môi truô'ng; không sir diing thrc an thra chua qua xr 1. "10 
cam ": Cam sr d1ing thirc an thra cüa nguè'i, các phçi phârn chê biên tiir nhà bêp 
chija xfr 1 nhit cho 1cm an; cam dua thjt lcm và các san phâm chê biên tir thit lan 
tr ben ngoài vào trang trai;  cam dng vt hoang dã vào tri ign, cam nuoi và thà 
rông các dung 4t khác trong trai; cam ngui chän nuôi ben ngoài, nguè'i la vào 
trai khi chua diiçc phép; cam mang do sinh hot cá nhân, ti xách va thiêt bj cá 
nhân vào chuông nuôi; cam xe 4n chuyên ben ngoài vào khu vrc chàn nuôi, dãc 
bit xe vn chuyên phân, 1cm; cam tuyt dôi các xe mua 1cm song, xe mua 1cm loai 
vào trong trang trai chän nuôi; cam 4n chuyên lcm giông, hau bi thay dan tir vng 
djch vào trong trang trai  chän nuôi; cam sir dung nuoc song, ho tr nhiên lam nuóc 
uông cho 1cm; cam ban hoc giêt mô 1cm ôm, 1cm chêt.) 

- Tich circ tuyên truyn v chü truang phát trin ngành chãn nuôi cüa tinh, 
tio tam i yen tam san xuât - kinh doanh, chàn nuôi, phông djch trong nhân dan; 
barn sat hithng dn cüa Co quan chtirc nãng dê duy trI, phát triên ben vmg ngành 
chAn nuôi, hInh thành chuôi giá trj an toàn, hiu qua tir dâu tu, con giông, thi'rc an, 
chuông tri, v sinh phOng djch, chê biên tiêu thi và kiêm soát nguOn gOc con 
giông trong tái dan cüa nguôi chan nuôi... 

- Tuyên truyn d h chãn nuôi, trang trai, doanh nghip chän nuôi có các 
bin pháp tir phông v, bão v dan lcmn  nhu v sinh, tây trüng, each ly fbi chän 
nuOi yój nhüng yêu to có the gay ra dich, lay nhiêm dch. Tuyên truyên dê ngui 
dan không tây chay thjt 'cm ma sfr dung san phâm an toàn tr co s kinh doanh thit 
1cm an toàn, có xuât x1r rO rang. 

- Kjp thè'i tuyên truyn, biu duo'ng các tp th& dja phuang, dan vi, doanh 
nghip, Ca nhãn có thãnh tich và nhiêu giài pháp hiu qua trong phông, chng dich 
bnh. E)Ong thmi, phê binh nhUng dja phuong, don v, ca nhân có hành yj tip tay cho 
các hoat dông trirc tiep ânh huâng den vic phông, chông djch bnh ti dja phucmg. 

* Di vó'i cac a'japhwo'ng kliiphát hin djch bnh: PMi hp chat chê yOj 
các ngành chtrc nang tang cuèng tuyên truyên hem soát djch bênh, tránh tInh 
trng büng phát, lay lan djch bnh trén din rng. Trong dO, chü tr9ng tuyen 
truyên dê nguèi dan, các h chan nuôi, doanh nghip chàn nuOi tiêp tc chü dng 
kirn soát din biên dan 4t nuôi; chü dng phát hin, thông báo cho các Ca quan 
chi'rc nang ye tInh trng 1cm bnh, nghi mac bnh DTLCP, lcm chêt không rô 
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nguyen nhân hoc lqn ging, 1cm thjt, san phrn 1cm nhp 1u, không rö ngun gc 
d xr 1 kp thñ theo quy djnh; thirc hin nghiêm quy trInh tiêu hüy 1cm bnh, 1cm 
ôm không rô nguyen nhân theo huó'ng dan; v sinh, khi:r tr11ng, tiêu dc chuông 
trai, môi trithng cong c5ng, bãi rác thai, kênh muang có nrnc thai ton d9ng, he 
thông cong rãnh; không 4n chuyên 1cm và các san phâm lcyn ra vào vüng djch, 
vüng b, djch uy hiêp; không nuôi tái dan ngay tai  nhü'ng dja bàn viira xuât hin 
djch, chi thçrc hin tái dan khi có huó'ng dan cüa ccm quan chüc näng. 

D nghj các cm quan, dcm v nghiêm tic trin khai thrc hin các ni dung 
trên. Djnh kS',  ngày 15 và ngày 25 hang tháng, Phông Van hóa và Thông tin và 
Dài Truyên thanh - Truyên hInh cap huyn thrc hin báo cáo kêt qua tuyên truyn 
a các ni dung: So hrcmng tin, bài phát song; thô'i 1ug tiêp song, phát song và tInh 
hInh din biên bnh DTLCP ye Sâ Thông tin và Truyên thông dê S& tng hçmp, báo 
cáo Ban chi do PhOng, chông bnh Djch tâ 1cm Châu Phi tinh theo quy dnh. 

Thông tin lien h: Phông Thông tin - Báo chI - Xuá't ban, diçn thogi. 0210 
3817 045, email: bcxb.sottttphutho.gov.vn).t 

No'i nlzân: 
- Niur Kg; 
- PCT UBND tinh (0. Hái); 
- Thithng trijc BCD PCBDTLCP (B/c); 
- UBND các huyn, thânh, thj (P/h); 
- Cong TTDT tnh; 
- GD; các PGD; 
- Liru: VT, TTBCXB (TL3T 
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