
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND  Hữu Lũng, ngày         tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để  

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch;  

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch VĐHH cấp do chủng mới vi rút corona về việc ủy quyền ban hành 

Quyết định thành lập chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hữu Lũng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 01 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng (sau đây gọi tắt là Chốt kiểm dịch y tế). 

Cụ thể như sau: 

 Địa điểm: Bến xe Hữu Lũng, Km83, Quốc lộ 1A, thôn Sẩy, xã Đồng Tân, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian hoaṭ đôṇg của các Chốt kiểm dịch y tế  từ ngày 18/8/2021, đến 

khi có thông báo mới. 
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Điều 2. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Chốt kiểm dịch y tế 

1. Thành phần, chế độ lực lượng trực Chốt kiểm dịch y tế 

a) Thành phần:   

1. Công an huyện cử 06 người tham gia (01 người làm Trưởng Chốt);  

2. Công an xã Đồng Tân cử 03 người tham gia; 

3. Trung tâm Y tế huyện cử 09 người tham gia (01 người làm Phó Chốt); 

4. Thanh tra Sở Giao thông tỉnh cử 03 người tham gia; 

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử 03 người tham gia; 

6. Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Tân cử 03 người tham gia. 

b) Chế độ: 

 Chế độ đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm dịch y tế thực hiện 

theo quy định hiện hành; nguồn kinh phí lấy từ nguồn dự phòng ngân sách huyện . 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chốt kiểm dịch y tế 

- Trực kiểm tra 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và 

ngày Lễ) cho đến khi có quyết định của UBND huyện chấm dứt hoạt động của 

Chốt kiểm dịch y tế. 

- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát đối với tất cả người và phương 

tiêṇ giao thông đường bô ̣ vào địa bàn huyện Hữu Lũng và tỉnh Lạng Sơn nhằm 

phát hiêṇ, ngăn chăṇ kịp thời nguy cơ lây truyền dic̣h bệnh COVID-19. Xác định 

lịch trình di chuyển của người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh, yêu cầu khai báo 

y tế; đo thân nhiệt; kiểm tra phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19; hướng dẫn thực 

hiện khai báo y tế điện tử, kiểm tra khai báo y tế (quét Mã QR Code); Tổ chức xét 

nghiệm bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên cho tất cả Lái xe và người đi 

cùng xe đi vào địa bàn huyện và vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với các trường hợp 

không có phiếu xét nghiệm SARS-CV-2 âm tính, hoặc phiếu xét nghiệm hết hiệu 

lực. 

 - Khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh, hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh cần 

báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện và Trung tâm 

Y tế huyện để đưa các trường hợp nghi nhiễm bệnh vào cơ sở y tế để kiểm tra, 

sàng lọc, cách ly theo quy định. 

- Kiểm tra công tác phòng, chống dic̣h COVID-19 trên các phương tiêṇ giao 

thông , bảo đảm lái xe và tất cả các hành khách trên các phương tiện phải đeo khẩu 

trang, trên phương tiêṇ giao thông (ô tô, máy tư ̣hành có người lái) phải trang bi ̣ 

dung dic̣h rửa tay sát khuẩn…  

- Quản lý, bảo quản, sử dụng các trang thiết bị được cung cấp để thực hiện 

nhiệm vụ. 
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- Trưởng chốt có nhiệm vụ quản lý, phân công cán bộ và chịu trách nhiệm về 

toàn bộ kết quả hoạt động của Chốt kiểm dịch y tế trước Ủy ban nhân dân huyện, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hữu Lũng. 

- Trưởng ca có trách nhiệm quản lý toàn bộ lực lượng của mỗi ca trực, tiếp 

nhận bàn giao ca trực, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, chịu 

trách nhiệm trước Trưởng Chốt kiểm dịch y tế về kết quả hoạt động của ca, báo 

cáo định kỳ và đột xuất với Trưởng Chốt kiểm dịch y tế. Nhiệm vụ cụ thể của từng 

thành viên trong Chốt do Trưởng Chốt kiểm dịch y tế phân công. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện:  

1. Công an huyện 

 a) Chủ trì xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng triển khai nhiêṃ vu ̣ taị  

chốt kiểm dịch y tế liên ngành. Chỉ đạo phối hợp việc bố trí địa điểm đặt chốt kiểm 

dịch, biển báo, rào chắn; taṃ dừng các phương tiện để kiểm tra y tế đối với người 

tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. 

b) Cử cán bộ của lực lượng Công an tham gia chốt, phối hợp kiểm tra, giám 

sát mọi hoạt động của chốt và các ca trực để chỉ đạo mọi hoạt động của Chốt kiểm 

dịch. Kiểm tra, hướng dẫn  

c) Tổng hơp̣, báo cáo kết quả hoaṭ đôṇg của Chốt hàng ngày về Ban chỉ đạo 

huyện (qua Trung tâm Y tế huyện trước 15 giờ hàng ngày) để tổng hơp̣ báo cáo 

Ban Chỉ đaọ phòng, chống dic̣h bêṇh Covid-19 huyện, và báo cáo tỉnh. 

d) Chủ trì, lập dự toán kinh phí sử dụng cho hoạt động của các Chốt kiểm 

dịch, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

a) Bảo đảm đầy đủ thiết bị, phương tiện, vật tư y tế, khẩu trang, găng tay, 

máy đo thân nhiệt, dung dịch sát trùng tay tại chỗ và các phương tiện cần thiết 

khác phục vụ hoạt động của các Chốt. 

b) Cử cán bộ y tế tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch, chỉ đạo về 

chuyên môn y tế, kiểm soát dịch bệnh tại Chốt kiểm dịch y tế, đo thân nhiệt, hướng 

dẫn khai báo y tế, tổ chức xét nghiệm (Test nhanh kháng nguyên COVID-19). 

c) Có phương án bảo đảm y tế khi phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó 

thở… nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 trên các phương tiện giao thông đường bộ. 

d) Có phương án bảo vệ sức khỏe, tránh lây nhiêm̃ dic̣h bêṇh cho lưc̣ lươṇg 

tham gia chốt trong khi thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu.̣ 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Phối hợp với Công an huyện thẩm định, tham mưu, đề xuất việc bố trí kinh 

phí cho hoạt động của các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn huyện theo 

quy định của pháp luật. 

 4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 
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 a) Chỉ đạo việc bố trí địa điểm đặt chốt kiểm dịch, Đảm bảo các điều kiện về 

cơ sở vật chất của chốt để đi vào hoạt động, chỉ đạo cán bộ thực hiện nhiệm vụ 

phối hợp taṃ dừng các phương tiện giao thông đường bộ để kiểm tra y tế (kể cả 

các phương tiện giao thông của quân đội). 

 b) Cử lực lượng tham gia trực chốt kiểm dịch để thực hiện nhiệm vụ, Phối 

hợp chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch thực hiện 

nhiệm vụ được giao.  

5. UBND xã Đồng Tân 

Phối hợp với các cơ quan huyện bố trí địa điểm lập chốt, cử lực lượng của xã 

tham gia trực chốt, liên hệ tạo điều kiện hoạt động, sinh hoạt cho lực lượng tham 

gia chốt kiểm dịch y tế liên ngành của huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

trên địa bàn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: 

Trung tâm Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự, Chủ 

tịch UBND xã Đồng Tân và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, và các thành 

phần tham gia chốt kiểm dịch tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;            

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

- C, PCVP HĐND & UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Bùi Quốc Khánh 
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