
KẾ HOẠCH 

Triển khai các chốt kiểm tra y tế liên ngành đối với người,  

phương tiện đi vào địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /      /2021 của UBND tỉnh) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thiết lập các chốt, kiểm soát người, phương tiện đi vào địa bàn tỉnh để 

phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. 

2. Thường trực lực lượng liên ngành hàng ngày tại các chốt, tiến hành đo 

thân nhiệt, khai báo y tế, đưa đi cách ly tập trung đối với người có nghi vấn liên 

quan đến dịch bệnh; kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận 

tải hành khách, hàng hóa… các vấn đề khác liên quan phòng, chống dịch Covid-

19. 

II. ĐỊA ĐIỂM LẬP CHỐT VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Địa điểm: 

Chốt 1: Trên QL1A thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh chia làm 04 Tổ cụ thể:  

- Tổ 1: Tại Km717+350 QL1A thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh, dừng và 

kiểm tra y tế đối với tất cả các loại ô tô vận tải hành khách, xe tải nhỏ; 

- Tổ 2: Tại Km717+700 QL1A thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh, dừng và 

kiểm tra y tế đối với xe đầu kéo, tải lớn; 

- Tổ 3: Tại Km721+300 QL1A thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh, dừng và 

kiểm tra y tế đối với môtô 2 bánh, 3 bánh và ô tô con; 

- Tổ 4: Tại Km717 QL1A thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh, kiểm tra, thu hồi 

thẻ kiểm soát các loại phương tiện ra khỏi địa bàn; 

Chốt 2: Trên QL1A thuộc địa bàn huyện Hải Lăng chia làm 04 Tổ cụ thể: 

- Tổ1: Tại Km791+600 QL1A thuộc địa bàn huyện Hải Lăng, dừng và kiểm 

tra y tế đối với môtô 2 bánh, 3 bánh và ô tô con; 

- Tổ 2: Tại Km790+500 QL1A thuộc địa bàn huyện Hải Lăng, dừng và kiểm 

tra y tế đối với tất cả các loại ô tô vận tải hành khách, xe tải nhỏ ; 

- Tổ 3: Tại Km781+800 QL1A thuộc địa bàn huyện Hải Lăng, dừng và kiểm 

tra y tế đối với xe đầu kéo, tải lớn; 

- Tổ 4: Tại Km791+800 QL1A thuộc địa bàn huyện Hải Lăng kiểm tra, thu 

hồi thẻ kiểm soát các loại phương tiện ra khỏi địa bàn; 

Chốt 3: Tại Km 1057 đường Hồ Chí Minh - thị trấn Bến Quan, huyện 

Vĩnh Linh; 
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Chốt 4: Tại Khu vực làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa; 

Chốt 5: Tại ngã ba A Ngo, xã A Ngo, huyện Đakrông; 

Chốt 6: Tại ga Đông Hà. 

III. THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Thành phần khung 

- Chỉ đạo điều hành chung: Công An tỉnh. 

- Tổ trưởng: Đối với các Tổ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trên tuyến 

QL1A, QL9, đường Hồ Chí Minh do lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh 

làm Tổ trưởng; các Tổ khác do Công an cấp huyện nơi lập chốt làm Tổ trưởng 

(Chỉ huy Đội hoặc cán bộ có cấp bậc hàm từ Thiếu tá trở lên); 

- Tổ phó: Lực lượng Y tế cấp huyện; 

- Thành viên tham gia: Lực lượng Quân sự, Biên phòng (tại chốt 4, 5), Sở 

Giao thông vận tải, lực lượng tình nguyện viên, số lượng cụ thể: 

a) Chốt 1, 2:  

- Tổ 1,2,3 thuộc chốt 1 và chốt 2, một ca công tác bố trí 16 người/ca, trong 

đó: Lực lượng Công an 05 cán bộ (02 CSGT cấp tỉnh; 01 Cảnh sát Cơ động; 02 

Công an cấp huyện, trong đó có 01 CSGT); Y tế 03 cán bộ; Quân sự 02 cán bộ; Sở 

Giao thông vận tải 01 cán bộ; Tỉnh đoàn bố trí 05 tình nguyện viên. 

- Tổ 4 thuộc chốt 1 và chốt 2, một ca công tác bố trí 03 người (ngày chia làm 

03 ca), trong đó 01 cán bộ CSGT cấp tỉnh, 02 cán bộ Công an cấp huyện (trong đó 

có 01 CSGT). 

b) Chốt 3, một ca công tác bố trí 12 người/ca, trong đó: Công an 04 cán bộ 

(02 CSGT cấp tỉnh, 02 Công an cấp huyện); Y tế 02 cán bộ; Quân sự: 01 cán bộ; 

Tỉnh đoàn bố trí 05 tình nguyện viên. 

c) Chốt 4, một ca công tác bố trí 13 người/ca, trong đó: Công an 04 cán bộ 

(02 CSGT cấp tỉnh, 02 Công an cấp huyện); Y tế 02 cán bộ; Biên phòng 02 cán bộ; 

Tỉnh đoàn bố trí 05 tình nguyện viên. 

d) Chốt 5, một ca công tác bố trí 13 người/ca, trong đó: Công an huyện 04 

cán bộ (trong đó có 01 CSGT); Y tế 02 cán bộ; Biên phòng 02 cán bộ; Tỉnh đoàn 

bố trí 05 tình nguyện viên. 

e) Chốt 6, một ca công tác bố trí 4 người/ca, trong đó: Công an cấp huyện 02 

cán bộ; Y tế 02 cán bộ. 

Lưu ý: Căn cứ tình hình thực tế, Tổ trưởng các chốt đề nghị lãnh đạo Công 

an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo huy động thêm lực lượng để làm nhiệm vụ, 
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đáp ứng yêu cầu công tác. 

2. Quy chế hoạt động 

Tổ công tác tại các chốt bố trí 03 ca làm nhiệm vụ 24/24h hàng ngày (mỗi ca 

08 giờ làm việc kể cả Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ); việc giao nhận giữa mỗi ca được 

thực hiện trực tiếp tại hiện trường.  

3. Nhiệm vụ các chốt: Dừng, kiểm tra người và tất cả các phương tiện vào 

và đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị: Đối với phương tiện có người xuống Quảng Trị 

hoặc dừng, đỗ, giao hàng thì tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định người 

thuộc diện cách ly tập trung theo quy định; đối với các phương tiện chỉ đi qua 

không dừng, đỗ thì chỉ kiểm tra số lượng người và phát thẻ kiểm soát phương tiện, 

không yêu cầu khai báo y tế. 

a) Chốt 1: 

- Tổ 1: dừng và kiểm tra y tế đối với tất cả các loại ô tô vận tải hành khách, 

tải nhỏ đi từ phía Bắc vào địa bàn; phát thẻ kiểm soát phương tiện theo sự phê 

duyệt của đơn vị chức năng. 

- Tổ 2: dừng và kiểm tra y tế đối với xe đầu kéo, tải lớn từ phía Bắc vào địa 

bàn; phát thẻ kiểm soát phương tiện theo sự phê duyệt của đơn vị chức năng. 

- Tổ 3: dừng và kiểm tra y tế đối với môtô 2 bánh, 3 bánh và ô tô con đi từ 

phía Bắc vào địa bàn; phát thẻ kiểm soát phương tiện theo sự phê duyệt của đơn vị 

chức năng. 

- Tổ 4: thu hồi thẻ kiểm soát các loại phương tiện ra khỏi địa bàn; 

d) Chốt 2: 

- Tổ 1: dừng và kiểm tra y tế đối với môtô 2 bánh, 3 bánh và ô tô con đi từ 

phía Nam vào địa bàn; phát thẻ kiểm soát phương tiện theo sự phê duyệt của đơn 

vị chức năng. 

- Tổ 2: dừng và kiểm tra y tế đối với tất cả các loại ô tô vận tải hành khách, 

tải nhỏ đi từ phía Nam vào địa bàn; phát thẻ kiểm soát phương tiện theo sự phê 

duyệt của đơn vị chức năng. 

- Tổ 3: dừng và kiểm tra y tế đối với xe đầu kéo, tải lớn đi từ phía Nam vào 

địa bàn; phát thẻ kiểm soát phương tiện theo sự phê duyệt của đơn vị chức năng. 

- Tổ 4: thu hồi thẻ kiểm soát các loại phương tiện ra khỏi địa bàn; 

g) Chốt 3: dừng và kiểm tra y tế đối với tất cả các phương tiện trên đường 

Hồ Chí Minh đi từ phía tỉnh Quảng Bình vào địa bàn; phát thẻ kiểm soát đối với 

từng loại phương tiện theo sự phê duyệt của đơn vị chức năng; tổ chức thu hồi thẻ 



4 

 

đối với phương tiện ra khỏi địa bàn tỉnh. 

h) Chốt 4: dừng và kiểm tra y tế đối với tất cả các phương tiện đi từ cửa 

Khẩu Lao Bảo vào địa bàn; phát thẻ kiểm soát đối với từng loại phương tiện theo 

sự phê duyệt của đơn vị chức năng; tổ chức thu hồi thẻ đối với phương tiện ra khỏi 

địa bàn tỉnh. 

i) Chốt 5: dừng và kiểm tra y tế đối với tất cả các phương tiện đi từ cửa khẩu 

La Lay vào địa bàn; phát thẻ kiểm soát đối với từng loại phương tiện theo sự phê 

duyệt của đơn vị chức năng; tổ chức thu hồi thẻ đối với phương tiện ra khỏi địa 

bàn tỉnh. 

k) Chốt 6: kiểm tra y tế công dân Việt Nam, người nước ngoài khi xuống Ga 

Đông Hà, bao gồm cả nhân viên ngành đường sắt xuống tàu. 

4. Nhiệm vụ của các lực lượng tại các chốt 

a) Tổ trưởng, có trách nhiệm quản lý điều hành chung, phân công nhiệm vụ 

cho Tổ phó, tổ viên; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền khắc phục những bất 

cập, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

Lực lượng Công an tổ chức dừng phương tiện; đảm bảo an ninh, trật tự, an 

toàn giao thông; kiểm tra xác định loại phương tiện có dừng, đổ, giao hàng, quay 

đầu hay đi qua không dừng, đổ để phát thẻ kiểm soát phương tiện tương ứng. 

b) Tổ phó: Cán bộ y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, phun tiêu 

độc. khử trùng (nếu cần)... trường hợp có biểu hiện ho, sốt thì báo ngay cơ sở y tế 

cấp huyện để phân loại, xử lý; thực hiện các nhiêm vụ khác do Tổ trưởng giao. 

c) Thành viên 

- Sở Giao thông vận tải phối hợp lực lượng tình nguyện viên phát thẻ kiểm 

soát cho phương tiện được phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng 

phân công (Lưu ý: Đối với những địa điểm không có lực lượng Sở Giao thông vận 

tải, giao cho lực lượng Công an phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng, lực 

lượng tình nguyện viên phát thẻ kiểm soát cho phương tiện được phê duyệt). 

- Lực lượng Quân sự, Biên phòng có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn người 

dân khai báo y tế, tuyên truyền, hướng dẫn khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm 

vụ khác do Tổ trưởng phân công; 

- Tình nguyện viên có nhiệm vụ phối hợp với CSGT cấp phát phù hiệu đối 

với phương tiện được phê duyệt; hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc hướng dẫn 

người được kiểm soát khai báo y tế và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng 

phân công. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin - Truyền thông, Tỉnh đoàn, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng, 

phương tiện làm nhiệm vụ tại các chốt. 

2. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng phối hợp tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ đề xử lý các 

trường hợp đi không đúng tuyến quy định, đón trả khách sai quy định; khi phát 

hiện khách xuống phải kiểm tra công tác khai báo y tế nhằm kiểm soát các đối 

tượng từ ngoại tỉnh vào nhưng chưa được kiểm tra y tế, phòng, chống dịch. 

Công an tỉnh (Phòng CSGT) in, phê duyệt và phát thẻ kiểm soát phương tiện 

theo từng loại (thẻ đỏ dành cho phương tiện đi qua không dừng lại; thẻ xanh dành 

cho phương tiện đi qua có dừng, đỗ, đón khách, giao hàng; thẻ vàng dành cho 

phương tiện có dừng, đỗ và quay đầu), khi phát thẻ phải ghi rõ thời gian tối đa mà 

phương tiện đi qua hay được phép dừng, đỗ trên địa bàn; có cơ chế kiểm soát phiếu 

bảo đảm khoa học, hiệu quả.  

3. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải bố trí lực 

lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư y tế phục vụ hoạt động của các 

chốt, đảm bảo phòng dịch cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ (trong đó có thiết bị 

để thực hiện việc khai báo y tế điện tử, theo dõi việc phê duyệt đối với các phương 

tiện vận tải...) để thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ khai báo, đưa các trường hợp 

có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 vào cơ sở y tế kiểm tra, sàng lọc, cách ly theo 

quy định. 

 - Thiết lập đường truyền giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, 

cấp phép người, phương tiện được vào, đi qua địa bàn tỉnh và các chốt kiềm soát y 

tế để chủ động trao đổi, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh. 

 - Hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ của các chốt; Giám sát 

phương tiện qua hệ thống camera để kịp thời phát hiện các trường hợp chưa khai 

báo để thông báo cho các đơn vị liên quan phối hợp xử lý đảm bảo phòng, chống 

dịch. 

4. Tỉnh đoàn huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia 

thực hiện nhiệm vụ tại các chốt. 

5. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đảm bảo chế độ, chính sách cho lực 

lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt. 

6. Chế độ thông tin báo cáo: Trước 15h00 hàng ngày, các Tổ công tác tại 

các chốt báo cáo truyền kết quả khai báo y tế về Sở Y tế để tập hợp báo cáo BCĐ 
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phòng, chống dịch của tỉnh; đồng gửi Công an tỉnh (qua phòng Tham mưu) đề 

nắm, tham mưu xử lý. Khi có tình huống phức tạp xảy ra tại các chốt, Tổ trưởng 

nhanh chóng báo cáo về Sở Y tế, Công an tỉnh để kịp thời tham mưu BCĐ phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo, giải quyết. 

Giao Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Giao thông 

vận tải phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện; Sở Y tế báo cáo kết quả về 

UBND tỉnh hàng ngày theo quy định./. 
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