ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

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

Số:2940 /QĐ-UBND

Lập Thạch, ngày 28 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các chốt cấp bách, tạm thời để kiểm soát, phòng,
chống dịch COVID-19 tại xã Bàn Giản – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
Căn cứ Công điện số 01/CĐ – CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid
– 19 trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT – CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT – CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ – BCĐ ngày 04/5/2021 của BCĐ phòng,
chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc chỉ định, ủy quyền cho UBND
huyện, thành phố quyết định việc thành lập các cơ sở cách ly;
Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ – UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời “thích ứng linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh”;
Căn cứ Quyết định số 2875/QĐ – UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid –
19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19 trên
địa bàn tỉnh”;
Căn cứ Quyết định số 3180/QĐ – UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh
về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “tổ chức, thực hiện biện pháp cách l y tế tại
nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid – 19” trên địa
bàn tỉnh;
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT – CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 để “thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 2938/QĐ – UBND ngày 28/11/2021 về việc thiết lập
cách ly y tế cấp bách, tạm thời xã Bàn Giản – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc;
Xét đề nghị của Công an huyện Lập Thạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 05 chốt cấp bách, tạm thời để kiểm soát, phòng, chống
dịch COVID-19 tại xã Bàn Giản – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc
1. Địa điểm đặt chốt:
- Chốt 1: Ngã ba Ba Hàng xã Tử Du.
- Chốt 2: Ngã ba thôn Bồ Thầy – xã Bàn Giản.
- Chốt 3: Ngã ba Cổng Cầu đi thôn Tây Thượng – xã Liên Hòa (giáp khu đất
dịch vụ xã Bàn Giản).
- Chốt 4: Đường Bàn Giản đi cầu Bì La
- Chốt 5: Cuối đường nghĩa trang liệt sỹ xã Bàn Giản đi xã Đồng Ích.
2. Nhiệm vụ của chốt:
- Kiểm soát chặt chẽ 24/24h không cho người ra, người vào vùng cách ly.
Người được phép ra/vào vùng cách ly là những người đang thực hiện nhiệm vụ
được phân công tại vùng cách ly; một số trường hợp đặc biệt khác phải được sự
đồng ý của chính quyền địa phương.
- Kiểm soát chặt chẽ 24/24h không cho hàng hóa, phương tiện ra vào vùng
cách ly. Chỉ cho phép ra, vào vùng cách ly những hàng hóa, phương tiện phục vụ
việc cách ly; một số trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của chính
quyền địa phương.
- Lập danh sách, đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người
được phép ra/vào vùng cách ly.
- Yêu cầu tất cả những người được phép ra/vào vùng cách ly phải đeo khẩu
trang và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh; khi ra phải tháo bỏ
khẩu trang đã sử dụng và thu gom vào nơi quy định tại chốt kiểm soát và khử
khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
- Kiểm soát, khử trùng toàn bộ phương tiện được phép ra/vào vùng cách ly.
- Thực hiện các chỉ đạo khác của TW, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống
dịch Covid-19.
3. Thời gian thực hiện: Từ 07 giờ 00, ngày 28/11/2021 và chấm dứt hoạt
động sau khi có quyết định của UBND huyện.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Thành phần tham gia các chốt gồm có lực lượng công an, quân sự, y tế, dân
quân, các tổ chức chính trị - xã hội; do lực lượng công an làm chốt trưởng; chia
làm 03 ca, mỗi ca ít nhất 03 – 04 người tham gia, hoạt động 24/24 giờ các ngày
trong tuần kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm y tế huyện bố
trí số lượng cán bộ tham gia trực chốt đảm bảo yêu cầu; xây dựng phương án phối
hợp của các ngành để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sỹ
tại các chốt; đồng thời căn cứ tình hình thực tế quyết định điều chỉnh nhân lực tại
các Chốt kiểm soát đảm bảo hoạt động phù hợp, hiệu quả.
- Giao Công an huyện: Có trách nhiệm điều hành công việc chung; cử cán
bộ làm Chốt trưởng và các Trưởng ca; báo cáo kết quả hoạt động của Chốt kiểm
soát về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước 18 giờ hàng
ngày để tổng hợp báo cáo UBND huyện.
- Nhiệm vụ của các lực lượng: Lực lương Công an điều tiết, phân luồng giao
thông, dừng các phương tiện tham gia giao thông; Lực lượng Quân sự, Y tế tập
trung kiểm tra đối với người và phương tiện, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân
nhiệt, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với các trường
hợp được ra, vào khu cách ly y tế tạm thời và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chốt
trưởng phân công. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
được giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch
UBND xã Bàn Giản, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- TT HU, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
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