
 

 

             Kính gửi:  
                           - Báo Trà Vinh; 

                           - Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

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

huyện, thị xã, thành phố. 

 

 
Ngày 30/9/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Công 

văn số 2061/SNN-CNTY về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch 

tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm). 

Theo tinh thần công văn trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

- Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phối hợp với các 

sở, ngành có liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện 

truyền thông về diễn biến tình hình dịch bệnh, các dấu hiệu nhận biết bệnh và 

các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi để người dân biết, 

không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tổ chức thông tin, 

tuyên truyền theo nội dung của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại 

Công văn số 2061/SNN-CNTY ngày 30/9/2021 để người dân nắm bắt; đồng 

thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo các Trạm Truyền thanh xã, 

phường, thị trấn tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn thường 

xuyên thực hiện vệ sinh, tiêu độc, sát trùng chuồng trại định kỳ, kiểm tra thường 

xuyên thể trạng heo, khi phát hiện các triệu chứng bất thường báo ngay cho 

chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý kịp 

thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở NN&PTNN (để biết); 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Nguyễn Thanh Luân 
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /STTTT-TTBCXB                             
V/v tuyên truyền công tác phòng, chống 

bệnh Dịch tả heo Châu phi trên địa bàn tỉnh  

 

    Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2021 
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