
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn các chốt kiểm tra y tế đối với người, phương tiện 

 đi vào địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

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

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 về 

việc Quy định chi tiết thi hành một số điều điều 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 Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 

763/TTr-CAT-PV01 ngày 11/6/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn các chốt kiểm tra y tế đối với người, phương tiện đi vào 

địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Kế hoạch đính kèm. 

Điều 2. Nhiệm vụ các chốt 

Tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định người thuộc diện áp dụng 

các biện pháp y tế theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các chốt 

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt cụ thể gồm: 

- 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. 

- Tổ phó: Cán bộ y tế cấp huyện nơi đặt chốt làm Tổ phó. 

-Thành viên: Cán bộ lực lượng Quân sự, Giao thông vận tải và tình nguyện 

viên. 

Điều 4. Cơ sở vật chất và hỗ trợ hoạt động tại các chốt  
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- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành và UBND địa phương liên quan 

lập dự toán kinh phí hoạt động của chốt gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND 

tỉnh quyết định. 

- UBND các huyện nơi đặt chốt phối hợp và hỗ trợ các điều kiện bảo đảm 

hoạt động của chốt kiểm tra (bố trí địa điểm, nhà tạm, hệ thống điện, đèn, quạt, 

bàn ghế,,.).  

- UBND các huyện Vĩnh Linh, Hải lăng phối hợp các ngành liên quan khẩn 

trương hoàn tất cơ sở hạ tầng bán kiên cố của các chốt kiểm tra tại cửa ngõ ra vào 

tỉnh trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số  

1171/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về thành lập chốt kiểm tra y tế 

đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc các Sở: 

Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Bí thư Tỉnh 

đoàn; Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông; 

Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà; Thủ trưởng các ngành, địa phương liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 
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