
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CẨM XUYÊN 

Số: 2555 /UBND-CA 

V/v thiết lập các chốt để kiểm 

soát người ra, vào địa bàn  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Cẩm Xuyên, ngày 20  tháng 8 năm 2021 

 
 

     Kính gửi: 

             - Công an huyện;  

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Đồn biên phòng Thiên Cầm; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

            - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
 

Thực hiện Công văn số 175/TB-BCĐ ngày 20/8/2021 của BCĐ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc thông báo kết luận chỉ đạo của Đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

UBND huyện yêu cầu Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Đồn biên 

phòng Thiên Cầm, Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển 

khai ngay việc thiết lập các chốt để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn nhằm 

phòng, chống dịch bênh Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Công an huyện chủ trì, phối hợp Ban chỉ huy Quân sự huyện, Đồn biên 

phòng Thiên Cầm, Trung tâm Y tế huyện thiết lập các chốt kiểm soát tại các điểm 

giao cắt giữa các tuyến quốc lộ. 

2. UBND các xã, thị trấn thiết lập các chốt kiểm soát tại các điểm đấu nối 

giữa các trục đường lớn (đường liên huyện, đường huyện, đường liên xã, đường 

trục xã..) với các tuyến Quốc lộ 1A, đường tránh Quốc lộ 1A, Quốc lộ 8C, Quốc lộ 

15B và các điểm giáp ranh trên các tuyến đường liên huyện. Điểm chốt trên địa 

bàn xã/thị trấn nào giao UBND xã/thị trấn đó thiết lập. 

3. Hình thức lập chốt: chốt cứng (có barie); trước, sau chốt có biển ghi 

“CHỐT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19”. 

Lực lượng trực chốt gồm, Công an, Quân sự, các ban, ngành, đoàn thể xã, 

thị trấn và các thôn xóm, tổ dân phố. Giao UBND xã, thị trấn ban hành quyết định 

điều động làm nhiệm vụ. 

Chức năng: Kiểm soát người, phương tiện giao thông vào địa bàn. 

Cách thức xử lý: Khi có người, phương tiện giao thông vào địa bàn thì tiến 

hành dừng lại để kiểm tra.  

- Trường hợp là người có hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn trong huyện 

đi vào địa bàn thì phải thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế (ghi rõ họ tên, tuổi, 

địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ nơi đến).  

- Trường hợp là người từ ngoài huyện đi vào địa bàn nhưng có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn hoặc người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn huyện, thị, 

thành khác trong tỉnh nhưng công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở 
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đóng trên địa bàn huyện thì phải thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế (trực tiếp kê 

khai hoặc quét mã QR bằng điện thoại thông minh). Những trường hợp khác có hộ 

khẩu thường trú các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đi vào địa bàn thì phải có kết 

quả xét nghiệm virut SARS CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính hoặc test 

nhanh kháng nguyên có hiệu lực trong vòng 72 giờ; đồng thời phải thực hiện đo 

thân nhiệt, khai báo y tế, ghi rõ nơi đến.  

- Trường hợp người đến từ vùng đang có dịch (theo thông báo của Bộ Y tế) 

hoặc người ngoại tỉnh vào địa bàn thì phải có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 02 mũi 

vắc xin phòng Covid-19 hoặc Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm virut SARS CoV-

2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 48 giờ và thực hiện đo thân nhiệt, 

khai báo y tế và ghi rõ nơi đến. 

Tất cả các trường hợp nêu trên nếu có biểu hiện sốt, ho thì phải liên hệ Cán 

bộ Trạm y tế để thực hiện Test nhanh SARS CoV-2 (người được test phải trả chi 

phí) và báo cáo ngay với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện để có 

hướng dẫn phòng chống dịch kịp thời. 

4. Ngoài các chốt đã nêu tại mục 2, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo 

chức năng, thẩm quyền, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương lập phương án 

thiết lập các chốt kiểm soát khác và quyết định cấm tạm thời một số tuyến đường 

nhỏ, lưu lượng giao thông không lớn để quản lý chặt chẽ người ra vào địa bàn. 

Tất cả các chốt bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ 14h ngày 21/8/2021. 

Đơn vị, địa phương nào nào thực hiện không nghiêm túc, để phát sinh dịch 

bệnh thì thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện và xem xét xử lý theo quy định. 

Quá trình thực hiện kịp thời phản ánh những vướng mức, bất cập về Ban chỉ 

đạo huyện để điều chỉnh, xử lý. 

 hận được Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
-  hư trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện ; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT (để tuyên truyền) ; 

- Lưu: VT, Y tế. 

 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

             KT. CHỦ TỊCH 

             PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

              Phạm Văn Thắng 
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