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Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền về công tác quản lý, xử lý vận 

chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, 

lợn bệnh, lợn chết; vi phạm về chất lượng  

mặt hàng xăng dầu 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng 03 năm 2021 

 

 

Kính gửi :  UBND các huyện, Thị xã, Thành phố 

  

 

Căn cứ công văn số 1014/UBND-KT, ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, 

lợn bệnh, lợn chết; 

Căn cứ công văn số 131//TTCS-TTTH, ngày 05/3/2021 của Cục Thông tin cơ 

sở về việc tuyên truyền tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý hàng giả trong và 

sau dịp Tết Nguyên đán và tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu trên 

hệ thống thông tin cơ sở. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp 

xã và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở phù hợp khác triển khai thực hiện các 

nội dung sau:  

1. Về tuyên truyền công tác kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết 

mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân không được vận 

chuyển, giết mổ, buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm của 

chúng; tuân thủ quy định về nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động 

vật mắc bệnh, chết để sử dụng làm thực phẩm tại khoản 8, khoản 9 và khoản 18 Điều 

13 của Luật thú y; 

- Tuyên truyền công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở vi phạm, giết mổ, buôn 

bán thịt lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết để người tiêu dùng biết. 

2. Tuyên truyền về công tác thanh, kiểm tra xử lý hàng giả trong và sau dịp 

Tết Nguyên đán và tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu trên hệ thống 

thông tin cơ sở 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân, xã hội, nhằm kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu đặc biệt 

là hành vi pha trộn, tiêu thụ xăng dầu giả, kém chất lượng xảy ra trên một số địa bàn 

trọng điểm.  



- Tuyên truyền tới người dân, xã hội không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, 

gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu, khuyến khích người dân chủ động, tích cực 

tham gia tố giác các hành vi, buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu tới 

các cơ quan, lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.  

- Lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng 

giả; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phản ánh tình hình và 

kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các 

biểu hiện tiêu cực, bất cập trong hoạt động của các cơ quan chức năng; thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, kịp thời biểu dương các điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-TT các huyện, Tx, Tp; 

- Trung tâm VH-TT và TT các huyện, Tx, Tp; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Giám đốc, các PGĐ sở (b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

           KT.GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Vũ Xuân Dung 
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