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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn, tổ chức lại các Chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;  

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút 

Corona gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của UBND 

tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai;  

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn, tổ chức lại 04 Chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, như sau:  

- Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê trên tuyến Quốc lộ 19 (ranh giới 

giữa Gia Lai - Bình Định); 

- Chốt 2: Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh trên tuyến Quốc lộ 14 (ranh giới 

giữa Gia Lai - Kon Tum); 

- Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh trên tuyến Quốc lộ 14 (ranh giới giữa 

Gia Lai - Đăk Lăk); 

- Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa trên tuyến Quốc lộ 25 (ranh giới 

giữa Gia Lai - Phú Yên). 

Điều 2. Thành phần, số lượng và thời gian hoạt động của các chốt cấp tỉnh 

- Về thành phần và số lượng mỗi chốt:  



 

- Phân công Lãnh đạo UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.  

- Phân công Lãnh đạo Công an cấp huyện trực tiếp chỉ đạo. 

- Tổ trưởng: Giao Công an cấp huyện đề xuất phân công 01 đồng chí Chỉ 

huy Đội có năng lực, kinh nghiệm làm Tổ trưởng. 

- Tổ phó: Giao Trung tâm y tế cấp huyện phân công 01 đồng chí Lãnh đạo 

khoa, phòng có năng lực, kinh nghiệm làm Chốt phó và Ban Chỉ đạo cấp xã phân 

công 01 đồng chí Lãnh đạo UBND cấp xã nơi có Chốt kiểm soát làm Tổ phó. 

- Thành viên tại Chốt: Gồm Lực lượng Công an, Y tế, Quân sự, Dân quân 

tự vệ, Giao thông vật tải; đoàn thanh niên. Trong đó: 

+ Công an tỉnh 03 Cảnh sát giao thông; Công an cấp huyện 03 người; 

Trung tâm y tế cấp huyện 03 người; Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện 03 người; 

Dân quân tự vệ 06 người; Sở Giao thông vận tải 02 người; Đoàn Thanh niên 06 

người. Yêu cầu tất cả lực lượng phải được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 

theo quy định trước khi nhận nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát. 

+ Ngoài ra, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và các tỉnh, 

thành phố trong cả nước; lưu lượng người, phương tiện ra vào từng chốt kiểm soát 

trong từng thời điểm, giao UBND cấp huyện xem xét bố trí tăng cường thêm thành 

phần, lực lượng tại từng chốt để đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

- Về thời gian hoạt động của chốt:  

+ Thực hiện kiểm soát liên tục 24/24 giờ; mỗi ngày được chia làm 03 ca 

trực. Mỗi cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát trong vòng 14 ngày thì 

luân phiên thay đổi cán bộ khác để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm theo 

nguyên tắc phòng chống dịch và đảm bảo tính kế thừa giữa các lực lượng tham 

gia thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt. 

+ Tùy theo tình hình, diễn biến dịch Covid-19, các Chốt kiểm soát được kích 

hoạt thực hiện nhiệm vụ hay tạm dừng khi có chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Điều 3. Nhiệm vụ của các Chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 

Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trong đó, tập trung các nhiệm vụ sau: 

1. Chủ động, tích cực, kịp thời kiểm soát chặt chẽ lưu lượng người, phương 

tiện vào, ra địa bàn tỉnh và phát hiện sớm, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất sự 

lây nhiễm, xâm nhập dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh.   

2. Dừng, kiểm tra công tác phòng dịch bệnh Covid-19 đối với tất cả mọi 

phương tiện giao thông và người vào địa bàn tỉnh theo các quy định của ngành y 

tế và giao thông vận tải khi tham gia giao thông trong thời điểm có dịch bệnh. 

Đồng thời, kiểm tra và thực hiện an toàn giao thông theo quy định.  

 



3. Tổ chức khai báo y tế ban đầu, xác định lịch trình hoạt động; đo thân nhiệt 

với tất cả các trường hợp đến địa bàn. Quá trình kiểm tra, phải tuyên truyền hướng 

dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, phòng dịch theo quy định; 

đồng thời, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm bệnh Covid-19, thuộc diện 

cách ly tập trung phải triển khai ngay các biện pháp phòng, ngăn chặn dịch. 

4. Xử lý, đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định 

về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Phân công nhiệm vụ 

1. UBND cấp huyện có Chốt kiểm soát cấp tỉnh 

- Chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động các Chốt đảm bảo công tác kiểm 

soát phòng, chống dịch Covid-19. Chủ trì, xây dựng kế hoạch phân công lực 

lượng, nhiệm vụ cụ thể các từng lực lượng tham gia chốt kiểm soát. Cử 01 đồng 

chí Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo hoạt động chung của Chốt kiểm soát trên địa 

bàn mình và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo cấp huyện và Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh về hoạt động của Chốt trong công tác phòng, chống dịch. 

- Ký Quyết định huy động và phân công lực lượng tham gia phòng, chống 

dịch tại các Chốt thuộc địa bàn mình quản lý. Ra Quyết định thực hiện các biện 

pháp cách ly tập trung, tại các cơ sở y tế đối với các trường hợp vào địa bàn tỉnh 

thuộc diện cách ly theo quy định. 

- Phối hợp Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong 

việc bố trí phương tiện, phân loại đối tượng để đưa cách ly tập trung tại các Chốt 

đến cơ sở cách ly tập trung theo quy định.  

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải có phương án đưa 

phương tiện xe máy đối với các trường hợp đã đưa đi cách ly tập trung đến các 

địa điểm cách ly để công dân nhận sau khi hoàn thành việc cách ly. 

- Bố trí 01 Tổ chuyên trách cập nhật và kịp thời trao đổi thông tin về người, 

phương tiện vào địa bàn để Ban Chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện 

tốt công tác quản lý, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, dịch theo quy định. 

- Phân công các thành viên có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản, trang 

thiết bị, máy móc, vật tư, hóa chất tại Chốt kiểm soát theo đúng quy định.  

- Đảm bảo hoặc đề xuất đảm bảo các điều kiện cần thiết triển khai thực 

hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, như: Hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị vận 

hành Chốt; các điều kiện ăn uống, vệ sinh, nghỉ ngơi, sinh hoạt cho các lực lượng 

làm việc tại các Chốt. 

- Đề xuất dự toán, thanh quyết toán và chi trả kinh phí cho các lực lượng tham 

gia các chốt Kiểm soát theo đúng quy định. 

2. Công an tỉnh 

- Ra Quyết định cử lực lượng của Công an tỉnh tham gia thực hiện nhiệm 

vụ tại các Chốt kiểm soát. Chỉ đạo phân công 01 đồng chí Phó Trưởng Công an 



cấp huyện chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Chốt; 01 đồng chí Chỉ 

huy cấp Đội làm Tổ trưởng của Chốt kiểm soát. 

- Hướng dẫn, điều phối các phương tiện qua các chốt để phục vụ việc kiểm 

tra và kiểm soát phòng, chống dịch.  

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu tất cả mọi người khai báo tại chốt 

đeo khẩu trang theo đúng quy định và giải thích cho mọi người về những việc 

đang triển khai để mọi người hợp tác và phối hợp thực hiện. 

- Phối hợp kiểm tra, nắm đối chiếu, xác minh thông tin ban đầu của người 

vào địa bàn tỉnh. Kịp thời cung cấp thông tin về bản khai y tế các trường hợp khai 

báo tại chốt để phục vụ công tác truy vết, điều tra dịch tễ khi có yêu cầu. Bố trí cán 

bộ hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an và của UBND tỉnh. 

- Kiểm tra, phối hợp tham mưu xử phạt các phương tiện vi phạm quy định 

phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Hướng dẫn và 

cấp phù hiệu kiểm soát đối với các phương tiện vận tải vào, ra địa bàn tỉnh. Chủ 

trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác quản lý, theo dõi các 

phương tiện vận tải đến địa bàn tỉnh. 

- Đảm bảo an ninh tại các Chốt kiểm soát, xử lý các tình huống mất ANTT tại 

các Chốt kiểm soát. 

3. Lực lượng Y tế:  

- Sở Y tế ra Quyết định cử lực lượng Y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 

các Chốt kiểm soát; hướng dẫn lực lượng y tế về công tác chuyên môn thực hiện 

các biện pháp y tế phòng chống dịch Covid-19; thông báo cập nhật các địa phương 

có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối 

với người đi từ vùng dịch trong nước về địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm tham mưu, đề 

xuất Tổ trưởng Chốt kiểm soát về việc áp dụng hình thức giám sát, cách ly y tế đối 

với từng đối tượng đến/về tỉnh Gia Lai ngay tại Chốt kiểm soát. 

- Tổ chức kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế ban đầu, xác định lịch trình 

hoạt động, các thông tin cần thiết giúp cho việc xác định yếu tố dịch tễ, yêu cầu 

quét mã QR-Code.  

- Kịp thời trao đổi, cung cấp danh sách người đi từ các tỉnh có dịch về khai 

báo tại chốt kiểm soát gửi UBND cấp huyện để theo dõi, thực hiện các biện pháp 

cách ly, phòng dịch theo quy định. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh khi có diễn biến mới và hàng 

ngày đăng tải công khai trên Website của Sở Y tế tại địa chỉ: 

http://syt.gialai.gov.vn để thông tin rộng rãi cho các Chốt kiểm soát, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân được biết để kịp thời việc phòng ngừa, 

ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. 

- Bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng dịch 

đối với số cán bộ, nhân viên tại các chốt. Bố trí xe cứu thương vận chuyển các 

trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 về khu cách ly y tế và cơ sở điều trị 

theo quy định. Tổ chức phun khử khuẩn các phương tiện, khu vực làm việc tại Chốt. 

http://syt.gialai.gov.vn/


4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

- Ra Quyết định cử lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện tham gia 

thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện đề xuất UBND cấp huyện huy 

động lực lượng Dân quân tự vệ tham gia nhiệm vụ tại các chốt và có trách nhiệm 

quản lý, điều hành lực lượng Dân quân tự vệ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại 

Chốt kiểm soát (như: Hỗ trợ tổ chức lấy khai báo y tế, quét mã QRCode, hướng 

dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cấp phù hiệu xe và thực hiện các 

nhiệm vụ khác do Chốt trưởng phân công). 

- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất tại Khu cách ly tập trung; phối hợp 

với Sở Y tế trong công tác di chuyển người đi cách ly tập trung. 

- Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự tại Chốt kiểm soát. 

- Chỉ đạo hỗ trợ các công cụ, vật tư nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ 

tốt cho các lực lượng, như: Lều bạt, giường, bàn ghế,… 

5. Sở Giao thông vận tải 

- Ra Quyết định cử lực lượng của Sở Giao thông vận tải tham gia thực hiện 

nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát. Chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an trong kiểm 

tra theo quy trình kiểm tra phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ, hàng hóa và để tạo điều kiện cho các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ. 

- Phối hợp kiểm tra phê duyệt và cấp phù hiệu, xác nhận vào Gia Lai đối 

với các phương tiện vào giao, nhận hàng tại tỉnh. Kiểm tra, lập biên bản xử lý các 

phương tiện giao thông không chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động giao 

thông vận tải và phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chủ trì, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận 

tải giao yêu cầu lái xe, phụ xe, người phục vụ trên xe giải thích, tuyên truyền và 

đề nghị hành khách thực hiện nghiêm túc các biện pháp, yêu cầu phòng, chống 

vdịch; phổ biến việc thực hiện các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục 

đường bộ Việt Nam về cấp mã nhận diện QR-Code cho các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ vận tải nắm được để chấp hành.  

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin 

liên lạc và hạ tầng mạng Wifi, Internet; hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, triển khai hệ 

thống kỹ thuật và các phần mềm ứng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch 

Covid-19 (khai báo y tế điện tử; truy vết; kiểm soát phương tiện, người vào/ra địa 

bàn,…) tại các Chốt kiểm soát. 

7. Sở Tài chính 

Kịp thời phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện Chư Pưh, Chư Păh, Krông 

Pa và thị xã An Khê; các đơn vị có liên quan và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh 

phí hoạt động của các Chốt kiểm soát theo đúng quy định. 



Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế 

Quyết định số 407/QĐ-UBND, ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn, 

thành lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19.  

Điều 6: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND thị xã An Khê, các huyện Chư Păh, 

Chư Pưh, Krông Pa chịu trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- BCĐQG PCDB; 

- VPCP, BCA, BYT, BGTVT; 

- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Các Ban trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;    

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Ngọc Thành 

 

(để báo cáo) 
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