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

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1480/QĐ-UBND  Chi Lăng, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Thành phần tham gia 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để  

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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 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 533/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về Thành lập 07 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Lạng sơn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Thành phần tham gia 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng (sau đây gọi tắt là Chốt 

kiểm dịch y tế), cụ thể như sau: 

I. Chốt kiểm dịch số 03 : Địa điểm km151+ 800, quốc lộ 279 (thị trấn 

Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) gồm các thành phần cụ thể sau : 

1. Ông Nguyễn Ngọc Toản, Phó trưởng Công an huyện Chi Lăng, Chốt trưởng; 

2. Ông Nông Văn Chè, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, Chốt phó; 

3. Thiếu tá Trần Văn Huỳnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng 

BCHQS huyện Chi Lăng, Thành viên; 

4. Ông Hoàng Văn Thoan, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ, Thành viên; 
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5. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thành viên; 

6. Bà Phùng Thị Thu, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thành viên; 

7. Ông Hoàng Văn Điện, Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện, Thành viên; 

8. Ông Triệu Đức Mạnh, Đội Ma túy, Công an huyện, Thành viên; 

 9. Ông Phí Văn Tạo, Đội THAHS và HTTP, Công an huyện, Thành viên; 

10. Ông Hứa Quang Năm, Đội An ninh, Công an huyện, Thành viên; 

11. Ông Đinh Trung Kiên, Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện, Thành viên; 

12. Ông Đặng Tuấn Phương, Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện, Thành viên; 

13. Ông Nông Văn Chính, Công an viên xã Liên Sơn, Thành viên; 

14. Ông Hoàng Văn Huân, Chiến sỹ dân quân Thôn Than Muội, thị trấn 

Đồng Mỏ, Thành viên; 

15. Ông Hoàng Văn Thống, Công an viên Thôn Làng Thành, thị trấn Đồng Mỏ, 

Thành viên; 

16. Ông Dương Văn Bắc, Nhân viên Chính trị, Ban CHQS huyện, Thành viên; 

 17. Ông Vũ Như Long, Nhân viên quân lực, Ban CHQS huyện, Thành viên; 

 18. Bà Nguyễn Thị Đào, Điều dưỡng Trạm y tế xã Chi Lăng, Thành viên; 

 19. Bà Vi Thị Huệ, Nữ Hộ sinh Trạm y tế xã Vân Thủy, Thành viên; 

 20. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Điều dưỡng Trạm y tế thị trấn Chi Lăng, Thành viên; 

 21. Bà Lường Thị Lệ, Điều dưỡng Trạm y tế xã Gia Lộc, Thành viên; 

 22. Bà Hoàng Thị Hoa, Nữ hộ sinh Trạm y tế xã Bằng Mạc, Thành viên; 

 23. Bà Vị Thị Thiệp, nữ hộ sinh Trạm y tế xã Thượng Cường, Thành viên; 

 24. Ông Lương Văn Đức, Y sỹ, Trạm y tế xã Bằng Hữu, Thành viên; 

 25. Ông Hoàng Văn Huy, Điều dưỡng Trạm y tế xã Vạn Linh, Thành viên; 

II. Chốt kiểm dịch số 04: Địa điểm km45, quốc lộ 1A (xã Mai Sao, 

huyện Chi Lăng), gồm các thành phần cụ thể sau: 

1. Ông Phạm Văn Huấn, Phó trưởng Công an huyện Chi Lăng, Chốt trưởng; 

2. Ông Trần Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, Chốt phó; 

 3. Trung tá Triệu Mai Tú, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, Thành viên; 

 4. Ông Hoàng Văn Tầm, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thành viên; 

5. Ông Trịnh Quốc Hương, Chủ tịch UBND xã Mai Sao, Thành viên; 

6. Ông Hoàng Thế Sơn, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện, Thành viên; 

7. Ông Hoàng Văn Sơn, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện, Thành viên; 

8. Ông Triệu Thành Hiếu, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện, Thành viên;  

 9. Ông Bùi Thanh Tâm, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện, Thành viên; 
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 10. Ông Nông Đức Linh, Đội Xây dựng phong trào, Công an huyện, Thành viên; 

 11. Ông Trịnh Xuân Quảng, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện, Thành viên; 

12. Ông Đào Trung Thành, Trưởng Công an xã Mai Sao, Thành viên; 

13. Ông Vy Mạnh Cường, Phó trưởng Công an xã Mai Sao, Thành viên; 

14. Ông Chu Văn Thư, Trợ lý Quân khí, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Thành viên;  

15. Ông Trịnh Tiểu Nguyện, Phó Bí thư đoàn TN xã Mai Sao, Thành viên; 

16. Ông Vi Hoàng Vương, Phó Ban CHQS xã Mai Sao, Thành viên; 

17. Ông Trịnh Văn Kiểm, Y sỹ Trạm y tế thị trấn Đồng Mỏ, Thành viên; 

18. Ông Hoàng Văn Tuyến, Y sỹ Trạm y tế xã Mai Sao, Thành viên; 

19. Bà Nông Thị Huệ, Y sỹ Trạm y tế xã Lâm Sơn, Thành viên; 

20. Bà Phùng Lệ Phúc, Điều dưỡng Trạm y tế xã Bằng Hữu, Thành viên; 

21. Bà Vi Thị Tươm, Y sỹ Trạm y tế xã Nhân Lý, thành viên; 

22. Bà Lượng Thị Nụ, Nữ hộ sinh Trạm y tế xã Hữu Kiên, Thành viên; 

23. Ông Nguyễn Văn Minh, Y sỹ Trạm y tế xã Vân An, Thành viên; 

24. Ông Lành Văn Chi, Y sỹ Trung tâm y tế huyện, Thành viên; 

                                                                    . 

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 tỉnh chấm dứt hoạt động của Chốt kiểm dịch y tế. 

III. Tại điểm Bệnh viện dã chiến: Địa điểm Trụ sở UBND xã Quang 

Lang (cũ) tại thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, gồm các thành phần cụ thể sau: 

1. Ông Nguyễn Văn Xuân, Công an viên UBND xã Vân An, Thành viên; 

2. Ông Sầm Văn Tuấn, Công an viên UBND xã Chi Lăng, Thành viên; 

3. Ông Trương Văn Hiến, Nhân viên quân lực, BCHQS huyện, Thành viên; 

4. Bà Vi Việt Hà, Bác sỹ Trung tâm y tế huyện, Thành viên; 

5. Bà Hoàng Thị Tố Quyên, Điều dưỡng Trung tâm y tế huyện, Thành viên; 

6. Bà Lương Thị Khuyên, Bác sỹ Trung tâm y tế huyện, Thành viên; 

7. Ông Bế Xuân Tiến, Bác sỹ Trung tâm y tế huyện, Thành viên; 

8. Bà Hoang Thị Lâm, Điều dưỡng Trung tâm y tế huyện, Thành viên; 

9. Ông Nông Văn Xây, Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện, Thành viên. 

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

a) Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát đối v i người và tất cả các 

phương tiện giao thông đường bộ vào huyện Chi Lăng nhằm phát hiện, ngăn chặn 

kịp thời nguy cơ truyền nhiễm dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn huyện. 

b) Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao 

thông vào huyện, bảo đảm lái xe và tất cả các hành khách trên các phương tiện 
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phải đeo kh u trang, trên phương tiện giao thông (ô tô, máy tự hành có người lái) 

phải trang bị dung dịch r a tay sát khu n  Quản lý, bảo quản, s  dụng các trang 

thiết bị được cung cấp để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

c) Khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm vi rút Covid-19, báo 

cáo ngay về UBND cấp huyện (qua đồng chí Nông Văn Chè, Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện) để có phương án đưa các trường hợp nghi nhiễm bệnh vào các cơ 

sở y tế để kiểm tra, sàng lọc, cách ly theo quy định. 

d) Lập hồ sơ x  lý vi phạm (nếu có), trình cấp có th m quyền x  lý theo quy định. 

e) 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 trư c Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện, tỉnh. 

- Chế độ đối v i cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại 02 Chốt kiểm dịch y tế  

huyện Chi Lăng thực hiện theo các quy định hiện hành. 

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Chốt kiểm dịch y tế do Trưởng 

chốt phân công. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Công an huyện 

 a) Chủ trì xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng triển khai nhiệm vụ tại 

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

dịch, biển báo, rào chắn; tạm dừng các phương tiện để kiểm tra y tế đối v i người 

tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. 

b) C  cán bộ của lực lượng Công an làm Trưởng chốt và Trưởng các ca để 

chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia Chốt kiểm dịch. 

c) Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của Chốt hàng ngày về Công an 

tỉnh, Sở Y tế và UBND huyện (trước 16 giờ hàng ngày). 

d) Chủ trì, lập dự toán kinh phí s  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, kh u 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) Chủ trì chỉ đạo việc kiểm soát dịch bệnh của các Chốt kiểm dịch y tế, 

việc đo thân nhiệt, hư ng dẫn người dân, du khách khai báo y tế khi qua các Chốt 

kiểm dịch y tế (khi cần thiết). 

c) Có phương án bảo đảm y tế cho người tham gia giao thông khi có trường 

hợp nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 trên các phương tiện giao 

thông đường bộ. 

d) Có phương án bảo vệ sức khỏe, tránh lây nhiễm dịch bệnh cho lực lượng 

tham gia chốt để thực hiện nhiệm vụ. 
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e) Sẵn sàng lực lượng, phương tiện đưa các trường hợp nhiễm bệnh hoặc 

nghi nhiễm bệnh Covid-19 vào các cơ sở y tế để kiểm tra, sàng lọc, cách ly và điều 

trị theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Phối hợp v i Công an huyện th m 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 

 a) C  cán bộ tham gia Chốt kiểm dịch để thực hiện nhiệm vụ phối hợp tạm 

dừng và giữ các phương tiện giao thông đường bộ để kiểm tra y tế (kể cả các 

phương tiện giao thông của quân đội). 

 b) Phối hợp hư ng dẫn người tham gia giao thông khai báo y tế, lịch s  đi 

lại (nếu cần), tuyên truyền hư ng dẫn s  dụng các hình thức khai báo y tế điện t  

và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng chốt hoặc Trưởng ca phân công. 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

a) Tham mưu cho UBND huyện các văn bản liên quan về thành lập các Chốt 

kiểm dịch y tế. Tổng hợp báo cáo hằng ngày về hoạt động tại các Chốt trên địa bàn. 

b) C  đại diện lãnh đạo tham gia thành phần tại các chốt kiểm dịch y tế, 

phối hợp tham mưu chu n bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho thành phần tham 

gia hoạt động tại các Chốt hoàn thành nhiệm vụ. 

6. UBND thị trấn Đồng Mỏ, xã Mai Sao 

 a) C  thành phần tham gia các Chốt kiểm dịch để thực hiện nhiệm vụ tại 

Chốt kiểm dịch y tế liên ngành. 

b) Phối hợp các cơ quan liên quan x  lý kịp thời các tình huống phát sinh 

phức tạp tại các Chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Công an huyện, 

Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ, xã Mai Sao, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1475/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND huyện Chi Lăng./. 

 

Nơ    ậ : 

- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Thành viên BCĐ huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 
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