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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 706/STTTT-TTBCXB Quảng Nam, ngày 16  tháng 7 năm 2019 
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền các 

biện pháp xử lý Dịch tả lợn Châu Phi. 

 

 

 

   Kính gửi: UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Ngày 15/7/2019, các báo:Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Online; Công 

An Nhân Dân Online; Người Lao Động Online; Kinh Tế Nông Thôn Online; 

VOVNews; VTCNews; Thanh Niên Online; Nguoiduatin.vn; Đại Đoàn Kết Online; 

Công An Nhân Dân; Đại Đoàn Kế; Lao Động Online; VnExpress.net; Dân Trí; Phụ 

Nữ Việt Nam Online  có bài viết: Heo chết vùng dịch tả nổi lềnh bềnh trắng kênh 

với nội dung như sau: 

Theo phản ánh của người dân thôn An Dưỡng, An Thái (xã Bình An, huyện 

Thăng Bình, Quảng Nam), sáng 15-7 phóng viên PLO đã tìm đến tìm hiểu tình trạng 

heo chết bị thả trôi nổi trên kênh N14 qua khu vực này. Theo quan sát của phóng 

viên PLO, trên kênh N14 đang có hàng chục con heo to nhỏ, mỗi con từ 10-60kg 

trương phềnh nổi trên mặt nước. Nhiều con trong số ấy đã phân hủy trơ xương, mùi 

hôi thối bốc lên nồng nặc.Tại đoạn kênh qua cánh đồng thôn An Thái, khoảng 5 con 

heo chết trôi đến đoạn kênh này. Trong đó, một con  đã phân hủy hết thịt, chỉ còn bộ 

xương nằm sát bờ kênh bốc mùi rất nặng. Và Báo Người Lao động có đăng tải bài 

viết:Lơlàchốngdịch tả heo châu Phi. 

Trước thực trạng xảy ra trên địa bàn tỉnh,  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam đề nghị: 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo tuyên 

truyền nâng cao ý thức cho người dân đến địa bàn dân cư trong công tác phòng 

chống dịch tả lợn Châu phi; chỉ đạo các cấp chính quyền cơ sở tăng cường giám sát 

việc xử lý heo bị dịch theo đúng luật Thú y, không để tình trạng như báo nêu gây ô 

nhiểm môi trường, lây lan dịch bệnh. Đối với huyện Thăng Bình khẩn trương kiểm 

tra, xử lý triệt để tình trạng như báo đã phản ánh. 

 Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện kịp thời, 

hiệu quả và báo cáo kết quả tuyên truyền về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- PCT tỉnh Lê Trí Thanh (b/c) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; 

- Trung tâm VHTT và TT-TH cấp huyên; 

- BGĐ sở, các phòng, trung tâm thuộc sở; 

- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

 

Võ Văn Thơ 
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