
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

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

 
Số:         /STTTT-BCXB 

V/v tuyên truyền, phổ biến kiến thức Phòng, 
chống một số dịch bệnh nguy hiểm  

trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 

 
    Điện Biên, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa Truyền 

thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. 

  

 

Thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 
trên hệ thống thông tin cơ sở. 

 Để nâng cao nhận thức của người dân về quản lý và bảo vệ môi trường vùng 
nuôi trồng thủy sản; ngăn chặn một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm có nguy cơ xâm 

nhiễm vào Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng. Sở Thông tin 
và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các 

huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền các nội dung, như sau: 

- Tuyên truyền danh mục các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản nuôi, 
được ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia Phòng, chống một số dịch bệnh nguy 
hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030. 

- Tuyên truyền tới người dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi thủy sản cách 
Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản; nguyên nhân, hậu quả và các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản. Khuyến cáo người dân không 
mua, không nuôi trồng thủy sản không rõ nguồn gốc.  

- Thông tin về các điển hình trong việc kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện kịp 
thời, xử lý các trường hợp nhập lậu, vận chyển, buôn bán bất hợp pháp động vật 
thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản qua biên giới và từ nước ngoài vào địa bàn 
tỉnh.  

- Thông tin về các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh 
trong nước, trong tỉnh. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin cá huyện, thị xã, thành phố: Hướng dẫn hệ thống 
Đài Truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức công tác tuyên truyền phù hợp với 
địa phương; khuyến khích biên tập, biên dịch các chương trình tuyên truyền ra tiếng dân 



tộc phù hợp với địa phương để các nội dung tuyên truyền đến được với nhân dân các 
dân tộc trên địa bàn đảm bảo, hiệu quả, kịp thời./. 

 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  
- UBND tỉnh (để b/c);  
- Đ/c Lê Thành Đô, PCT UBND tỉnh (để b/c);  
- UBND các huyện TX,TP (p/h); 
- Ban Giám đốc Sở;  
- Lưu VT, BCXB (34). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hùng Cường 
 


