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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 308/TTr-SNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 22 tháng 10  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc giải thể Chốt kiểm dịch động vật tạm thời đường bộ  

thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển heo và sản phẩm 

từ heo ra vào địa bàn tỉnh An Giang  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Chốt kiểm dịch tạm thời thực hiện 

kiềm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn 

tỉnh An Giang; 

Căn cứ công văn số 1061/UBND-KT ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thị xã Tân Châu về việc xin giải thể Chốt kiểm dịch động vật tạm 

thời ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả heo Châu Phi đặt tại xã Vĩnh Xương; 

Thời gian qua thị xã Tân Châu đã quyết liệt triển khai việc thành lập Chốt 

kiểm dịch tạm thời; Bố trí lực lượng tham gia Chốt kiểm dịch tạm thời để thực 

hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với heo, sản phẩm từ 

heo vận chuyển qua địa bàn.  

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo hoạt động tuần tra, kiểm soát vận chuyển heo 

và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn đạt hiệu quả và phù hợp tình hình hiện nay. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giải thể Chốt 

kiểm dịch động vật tạm thời đường bộ đặt tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCCNTY.DTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Kiến Thọ 
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