UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1195 /STTTT-TTBCXB
V/v thực hiện công tác
thông tin tuyên truyền

Bình Phước, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:
- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước;
- Các đơn vị hoạt động bản tin, trang thông tin điện tử;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện các Văn bản của Bộ thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh,
tại: Kế hoạch số 07/KH-BCĐ 389 ngày 03/11/2020 của Ban Chỉ đạo 389 - Bộ
Thông tin và Truyền thông về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; Công văn số 1118/TTCS-TTTH
ngày 12/11/2020 của Cục Thông tin cơ sở về tăng cường thông tin, tuyên truyền
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động
“tín dụng đen”; Công văn số 4116/UBND-KT ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh
về tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện
rộng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4162/UBND-KT ngày 16/11/2020 của UBND
tỉnh về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm
soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và Kế hoạch số 268/KHSTTTT ngày 12/11/2020 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý IV/2020, tết
Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021;
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương
triển khai thực hiện công tác tuyên truyền những nội dung sau:
1. Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến
pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc
gia và Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương về chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.
Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác đến mọi tầng lớp nhân dân các hình
thức, thủ đoạn kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua
thương mại điện tử; kết quả hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả của các cơ quan chức năng, các vụ buôn lậu, gian lận thương mại hàng
giả bị bắt giữ, xử lý; các biểu hiện tiêu cực trong công tác chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả của lực lượng chức năng. Kịp thời biểu dương các
điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phòng chống buôn lậu, gian
lận thương mại.
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Công bố đường dây nóng 0981.389389 và 0961.389389, Email: bcd389tinnhanh@customs.gov.vn của trung ương; đường dây nóng của Bình Phước:
06513 879985, di động: 0942 623184, Email: qlttbp@yahoo.com.vn để khuyến
khích người dân tố giác hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Bám sát hoạt động thương mại điện tử, phát hiện, cung cấp thông tin, phối
hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, bắt giữ, ngăn chặn các vụ buôn lậu,
gian lận thương mại, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng giả.
2. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg
ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu
tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn,
hậu quả của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động
“tín dụng đen”.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế, chính
sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi cho mọi tầng lớp nhân dân;
thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động cho
vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng… để nhân dân biết, cảnh
giác, chủ động phòng ngừa.
3. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của
người tham gia giao thông về nguyên nhân, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao
trong dịp lễ, Tết, tạo ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao
thông, thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, nhất là tuyên truyền
uống rựu, bia, trong cơ thể đang có chất kích thích... điều khiển phương tiện. Đồng
thời, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý hoạt động vận tải đường
bộ, đường thủy đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải và người dân trên địa
bàn tỉnh.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy hiệu quả truyền thanh cơ sở để thông
tin cho người dân về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,
nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch.
5. Bệnh viêm da nổi cục (Tên tiếng Anh là Lumpy Skin Disease, viết tắt
là LSD), còn được gọi là bệnh da sầu, là bệnh truyền nhiễm do một loại virus
thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò. Virus không lây nhiễm và gây bệnh cho
người. Đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve. Bệnh cũng
có thể lây truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng
uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch và qua tiếp xúc trực tiếp. Trâu bò mắc bệnh
thường có những dấu hiệu: Sốt cao, bỏ ăn, suy nhược và gầy yếu; làm giảm khả
năng tiết sữa rõ rệt ở gia súc đang cho con bú; viêm mũi, viêm kết mạc và tiết
nhiều nước bọt; sưng hạch bạch huyết bề mặt (Hạch trước tai, hạch sau đùi). Thời
gian ủ bệnh từ 04 - 14 ngày.
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia súc có biểu
hiện bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan Thú y
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và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun
thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực
hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Để b/c);
- Sở NN&PTNT (Để phối hợp);
- BCĐ 389/BP - Sở Công thương (Để phối hợp);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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