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Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hải Dương, ngày 19 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ 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 Công văn số 2597/UBND-VP ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch 
bệnh Covid- 19 và điều chỉnh thời gian cách ly y tế;

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 
tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2150/TTr-CAT-
PV01 ngày 19/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập mới 20 Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 (sau đây viết gọn là Chốt) để kiểm soát y tế 
chặt chẽ người, phương tiện vào tỉnh và điều chỉnh lực lượng, phân công lại 
nhiệm vụ tại 08 Chốt đang hoạt động trước ngày 21/7/2021. Thành phần tham 
gia thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại các Chốt, gồm: Công an, Y tế, Quân đội, 
Giao thông vận tải, Đoàn thanh niên (có danh sách các Chốt, số lượng thành 
viên tham gia các Chốt kèm theo). Thời gian thực hiện kể từ 0h00’ ngày 
20/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới. Các Chốt chia làm 03 ca, hoạt động 
24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ
1. Công an tỉnh:
- Phân công cán bộ làm Chốt trưởng, Ca trưởng; bố trí rào chắn, biển báo, 

sơn vạch phân luồng giao thông… tại khu vực các Chốt; tổng hợp báo cáo kết 
quả hoạt động của các Chốt về Văn phòng UBND tỉnh trước 18h00’ hàng ngày để 
tập hợp báo cáo UBND tỉnh.
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- Tiếp tục duy trì cơ sở vật chất tại 08 Chốt cấp tỉnh đang hoạt động. Căn 

cứ tình hình thực tế hoạt động của các Chốt để đề xuất điều chỉnh lực lượng tại 
các Chốt đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Lực lượng Công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt có trách 
nhiệm hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến giao thông; ra hiệu lệnh dừng người, 
phương tiện qua Chốt; đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt 
giữ và phối hợp với Công an địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 
luật xảy ra tại khu vực Chốt.

2. Sở Y tế: 
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi đặt Chốt để 

tham mưu, trang bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế để dự phòng đảm bảo đáp ứng 
phòng, chống dịch, chuẩn bị phương án cách ly y tế khi có dịch.

- Lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt có trách nhiệm hướng 
dẫn khai báo y tế, hướng dẫn cách sử dụng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất; đo 
thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho người đến để đi 
qua Chốt. Căn cứ vùng dịch trên địa bàn toàn quốc do Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh cung cấp để xem xét, quyết định các biện pháp y tế theo từng cấp độ đối 
với người, phương tiện đến Chốt, trước mắt thực hiện theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh Hải Dương tại Công văn số 2597/UBND-VP ngày 17/7/2021 về việc tiếp 
tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và 
điều chỉnh thời gian cách ly y tế. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
- Chuẩn bị sổ sách, giấy bút và các trang, thiết bị cần thiết khác để thực 

hiện nhiệm vụ thống kê, ghi chép người và phương tiện qua Chốt.
- Lực lượng Quân đội tham gia nhiệm vụ tại các Chốt có trách nhiệm 

kiểm soát, thống kê, ghi chép, lập danh sách họ tên, địa chỉ, số căn cước công 
dân, số điện thoại những người cần theo dõi (theo hướng dẫn của nhân viên y 
tế); hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục tại Chốt; trường hợp các Chốt 
chưa bố trí được máy phun khử khuẩn tự động thì phối hợp với các lực lượng sử 
dụng máy phun khử khuẩn cầm tay để phun khử khuẩn cho các phương tiện qua 
Chốt và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chốt trưởng, Ca trưởng phân công.

4. Sở Giao thông vận tải:
- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid- 19 để tham mưu, đề xuất cấm, 

tạm dừng, phân luồng, phân tuyến giao thông theo phân cấp phục vụ hoạt động các 
Chốt. 

- Khảo sát, bố trí đầy đủ cọc tiêu phản quang, dây phản quang để phục vụ 
công tác hướng dẫn, phân luồng giao thông, cảnh báo an toàn cho người và 
phương tiện lưu thông qua Chốt. Trước mắt, trang bị 1.000 cọc tiêu phản quang; 
1.000 cuộn dây phản quang khổ 5cm, loại 50m/cuộn.

- Lực lượng tham gia nhiệm vụ tại các Chốt có trách nhiệm phối hợp với 
lực lượng Công an dừng phương tiện để kiểm soát; hướng dẫn phân luồng, phân 
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tuyến giao thông đảm bảo thông suốt tại các Chốt. và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do Chốt trưởng, Ca trưởng phân công.

5. Tỉnh Đoàn: Chỉ đạo lực lượng Đoàn thanh niên tham gia các Chốt thực 
hiện nhiệm vụ phối hợp với nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khai báo 
y tế, tuyên truyền cho nhân dân về phòng dịch và hạn chế đi lại nếu không cần 
thiết; phối hợp với các lực lượng trực tiếp sử dụng máy phun khử khuẩn cầm tay để 
phun khử khuẩn cho các phương tiện qua Chốt và thực hiện các nhiệm vụ khác do 
Chốt trưởng, Ca trưởng phân công.

 6. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Khảo sát, tham mưu lắp đặt hệ thống camera tại các Chốt cấp tỉnh tích 

hợp vào hệ thống camera giám sát trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để 
kiểm soát chặt chẽ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt và kiểm soát toàn 
bộ người, phương tiện qua Chốt, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật xảy ra tại khu vực Chốt kiểm soát.

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, thay thế và hướng dẫn việc khai báo y tế 
điện tử QR Code tại các Chốt.

7. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ hoạt động 
của các Chốt.

8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Thường xuyên cập nhật danh sách 
các vùng có dịch trên địa bàn toàn quốc để cung cấp cho các Chốt thông qua cán 
bộ Y tế đang làm nhiệm vụ tại các Chốt để phục vụ việc kiểm soát y tế.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương; Báo Hải Dương: Tăng 
cường xây dựng các phóng sự, tin bài phản ánh tình hình hoạt động của các 
chốt, gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hiểu, 
chia sẻ, đồng thuận với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt; góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố có Chốt trên địa bàn: 
- Phối hợp với Công an tỉnh xác định các vị trí lập Chốt; bố trí đầy đủ cơ sở 

vật chất như: Nhà bạt, bàn ghế, đèn chiếu sáng, quạt điện, thùng rác, nhà vệ sinh 
di động,… theo đề nghị của Công an tỉnh, đảm bảo cho các Chốt hoạt động hiệu 
quả. Bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt tập trung cho các lực lượng tham gia thực hiện 
nhiệm vụ tại các Chốt. Chỉ đạo xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải y tế hàng ngày 
của các Chốt. 

- Phối hợp với sở Y tế tham mưu, trang cấp các trang thiết bị, vật tư y tế, 
máy phun khử khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, đảm bảo 
mỗi Chốt có 1 máy phun khử khuẩn tự động cỡ lớn hoặc 04 máy phun khử 
khuẩn bằng tay,… phục vụ cho việc kiểm soát tại các Chốt. Thực hiện các 
nhiệm vụ khác theo từng cấp độ phòng, chống dịch bệnh. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận tỉnh 
ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp 
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luật và chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 
trên địa bàn tỉnh. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hoạt động của 
các Chốt.

Điều 3. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, 
thành lập các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid- 19 liên ngành cấp huyện, cấp xã 
để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ tỉnh, thành phố khác vào địa bàn.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Các Sở, ngành, đoàn thể: Công an, Y tế, Quân đội, Giao thông vận tải, 

Tỉnh Đoàn lập danh sách lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt 
gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 15h00’ ngày 19/7/2021 để tập hợp, báo cáo 
Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phân công nhiệm vụ.

2. Các Sở, ngành: Công an, Y tế, Quân đội, Giao thông vận tải, Thông tin 
và Truyền thông; UBND Thành phố Hải Dương; UBND Thị xã Kinh Môn; 
UBND các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Ninh Giang có 
trách nhiệm hoàn thành việc trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt 
động các Chốt theo phân công xong trước 18h00’ ngày 19/7/2021.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có 
Chốt bố trí địa điểm, nhân lực làm xét nghiệm nhanh với virut SaRS-CoV-2 cho 
người dân có nhu cầu qua Chốt.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu thành lập 03 Đoàn 
kiểm tra liên ngành của tỉnh để thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc 
thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt; thành phần Đoàn kiểm tra, gồm lãnh đạo: Công 
an, Y tế, Quân đội, Giao thông vận tải, Đoàn thanh niên, Thông tin và Truyền 
thông (giao lãnh đạo Công an tỉnh làm Trưởng đoàn). Các Sở, ngành có liên 
quan gửi danh sách lực lượng tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về Văn phòng 
UBND tỉnh để tập hợp, đề xuất thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, trước 16h 
ngày 19/7/2021.

5. Lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt phải có mặt tại vị 
trí làm việc trước 23h00’ ngày 19/7/2021; phải chấp hành nghiêm các quy định 
về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; sau khi thực hiện nhiệm vụ phải trở về 
nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt tập trung tại khu cách ly; không ăn sáng, trưa, tối tại Chốt 
để phòng, chống lây nhiễm.

6. Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể liên quan và Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này; đồng thời phải 
cử 01 đồng chí lãnh đạo làm đầu mối để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 
trong việc tổ chức hoạt động của các Chốt đảm bảo hiệu quả.

7. Giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện 
Quyết định này của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố. 
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Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chỉ 
huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám 
đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thủ 
trưởng các tổ chức đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:                         
- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Lưu: NC.

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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