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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 26

tháng 3 năm 2019

V/v tiếp tục gửi tài liệu tuyên truyền
phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi
KHẨN

Kính gửi:
- Phòng Văn hoá và Thông tin;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện,
thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 164/TTCS-TTTH ngày 12/3/2019 của Cục Thông tin
cơ sở về việc cung cấp nội dung tuyên truyền phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi, Sở Thông tin và Truyền thông gửi tài liệu tuyên truyền cho Phòng Văn hoá và
Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố để phục
vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang lây lan nhanh ở các tỉnh phía Bắc và có
nguy cơ xâm nhiễm vào địa phương, vì vậy công tác tuyên truyền phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cần tập trung cao độ từ tỉnh đến các địa phương, nhất là
các địa bàn giáp ranh với các tỉnh thành.
(Gửi kèm tài liệu tuyên truyền về tuyên truyền do Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn biên soạn).
Nhận được văn bản này, đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện
công tác tuyên truyền có hiệu quả góp phần phòng, chống dịch tại địa phương./.
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