
    

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1048/SNN-CNTY 

V/v củng cố hoạt động các Trạm, Chốt 

kiểm dịch phòng, chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa bàn  

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Công điện số 

02/CĐ-UBND ngày 23/5/2019 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Văn 

bản số 483/UBND-NLN ngày 28/02/2019 về việc triển khai các giải pháp cấp 

bách ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Văn bản số 1536/UBND-

NLN ngày 21/5/2019 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; Văn bản số 1561/UBND-NLN ngày 05/6/2019 về việc tập trung chỉ 

đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Từ đầu năm 2019, trước diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

(DTLCP) trên toàn quốc, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp chặt chẽ với 

UBND các huyện, thành phố, chủ động tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi. 

UBND các huyện đã củng cố, bổ sung lực lượng cho 06 trạm Kiểm dịch đầu mối 

giao thông thực hiện kiểm soát, phun khử trùng các phương tiện giao thông đi 

vào tỉnh. 

Mặc dù đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhưng do đặc điểm 

của bệnh DTLCP, cùng với việc chưa có vắc xin tiêm phòng và thời tiết bất lợi, 

ngày 21/5/2019, bệnh DTLCP đã xuất hiện tại 01 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện 

Chiêm Hóa, với tổng đàn lợn 166 con. Đến ngày 01/7/2019, bệnh đã lan rộng trên 

địa bàn 7/7 huyện, thành phố (621 hộ/226 thôn/63 xã, phường, thị trấn). Số lợn 

mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 6.927 con, tương đương gần 390 tấn lợn hơi. Trong 

quá trình phòng, chống dịch, các huyện, thành phố đã thành lập thêm 85 Chốt kiểm 

dịch động vật tạm thời (gọi tắt là Chốt) tại các trục đường giao thông ra, vào vùng 

dịch, thực hiện phun khử trùng các phương tiện giao thông và kiểm tra, kiểm soát 

việc vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn.  

Tuy nhiên, hiện toàn quốc đã có 60/63 tỉnh, thành xuất hiện bệnh DTLCP, 

nên đa số các phương tiện đều ra vào tỉnh đã có dịch, do vậy việc phun khử trùng 

toàn bộ các phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh hiệu quả không cao, nên việc 

điều chỉnh phạm vi phun khử trùng các phương tiện và tạm dừng một số Chốt 

kiểm dịch cho phù hợp với thực tế là rất cần thiết. 

Để tiếp tục, chủ động phòng, chống, ngăn chặn bệnh DTLCP và các bệnh 

truyền nhiễm khác(LMLM, Tai xanh, Cúm gia cầm...) đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố củng cố hoạt 

động các Trạm, Chốt kiểm dịch động vật trên địa bàn như sau: 
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1. Đối với các Chốt kiểm dịch tạm thời 

Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn bộ các Chốt kiểm 

dịch tạm thời để củng cố, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Cụ thể: 

- Xem xét tạm dừng hoạt động đối với các Chốt ở 2 thôn hoặc 02 xã đã có 

dịch giáp ranh nhau.  

- Đối với xã, thôn giáp ranh giữa xã, thôn có dịch và chưa có dịch, tùy điều 

kiện cụ thể nên bố trí 01 Chốt ở xã, thôn có dịch để thực hiện phun khử trùng đối 

với các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn đi từ vùng dịch ra vùng an 

toàn; đồng thời bố trí đủ lực lượng để Chốt kiểm dịch hoạt động hiệu quả trong 

việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn dịch lây lan. 

- Tăng cường thành lập các Tổ cơ động thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, 

ngăn chặn, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn trái quy định trên toàn 

địa bàn. 

2. Đối với các Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông 

- Tiếp tục duy trì hoạt động và bố trí đủ lực lượng cho 06 Trạm kiểm dịch 

đầu mối giao thông theo Quyết định số 110/2002/QĐ-UB ngày 06/5/2002 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập các Trạm kiểm dịch động vật 

và Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thành lập Trạm Kiểm dịch động vật Phan Lương tại xã Lâm Xuyên, huyện 

Sơn Dương. 

- Thực hiện phun khử trùng đối với các phương tiện giao thông đi vào tỉnh, 

đặc biệt chú ý tập trung đối với các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật vào địa bàn tỉnh.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố 

quan tâm, phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng 

mắc đề nghị kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./. 

 
  

   

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (Phối hợp); 

- UBND tỉnh       (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở   

- Các Phó giám đốc Sở;  

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y   (Thực hiện); 

- Trung tâm Khuyến nông 

- Lưu: VT, CNTY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Đại Thành  
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