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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19  

tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH VĨNH PHÚC 

 

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 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 các 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 447/QĐ TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch truyền nhiễm Covid-19 tại Việt Nam;  

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg 

ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống trước các diễn biến phực tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ:  Công điện sô 514/CĐ-

TTg ngày 23/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-

19; Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 về việc tăng cường các biện pháp 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép; 

Theo đề nghị của Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo) tại Tờ trình số 244 

/TTr-SYT ngày 15/7/2021 và đề xuất của Công an tỉnh tại Văn bản số 1177/BC-

CAT-ANCTNB, ngày 16/7/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến 

đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nội dung cụ thể như sau: 
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 1. Tổng số nhân lực huy động, gồm: 185 đồng chí, trong đó: Công an 84, 

Quân sự 33, Y tế 57, Thanh tra giao thông 11, tham gia tại 9 Chốt kiểm soát.  

- Giao Công an tỉnh phân công đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát giao thông 

chỉ đạo chung.  

- Phân công cụ thể các Chốt như sau: 

(1) Chốt 1: Đầu cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc 

Yên: Bố trí 02 Tổ kiểm soát phân thành 02 luồng đi xe vào tỉnh.  

38 đồng chí (Công an 18, Quân sự 06, Y tế 12, Thanh tra giao thông 02), 

do đồng chí Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông làm Chốt trưởng. 

(2) Chốt 2: Trạm thu phí đầu đường 100 tại xã Đạo Đức, huyện Bình 

Xuyên: Bố trí 02 Tổ kiểm soát phân thành 02 luồng đi xe vào tỉnh, gồm: 

38 đồng chí (Công an 18, Quân sự 06, Y tế 12, Thanh tra giao thông 02), 

do đồng chí Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông làm Chốt trưởng. 

(3) Chốt 3: Đầu cầu Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường: 16 

đồng chí (Công an 6, Quân sự 03, Y tế 06, Thanh tra giao thông 01), do đồng chí 

Chỉ huy đội của phòng Cảnh sát giao thông làm Chốt trưởng. 

(4) Chốt 4: Vòng xuyến đầu cầu Hạc Trì, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường: 

19 đồng chí (Công an 9, Quân sự 03, Y tế 06, Thanh tra giao thông 01), do đồng 

chí Lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường làm Chốt trưởng. 

(5) Chốt 5: Khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Phúc 

trên tuyến Quốc lộ 2C thuộc xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch: 19 đồng chí (Công 

an 9, Quân sự 03, Y tế 06, Thanh tra giao thông 01), do đồng chí Lãnh đạo Công 

an huyện Lập Thạch làm Chốt trưởng. 

 (6) Chốt 6: Điểm xuống Nút giao IC6 cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc địa 

phận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch: 13 đồng chí (Công an 6, Quân sự 3, Y tế 3, 

Thanh tra giao thông 1), do đồng chí Chỉ huy đội của Công an huyện Lập Thạch 

làm Chốt trưởng. 

(7) Chốt 7: Điểm xuống Nút giao IC4 cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa 

phận xã Kim Long, huyện Tam Dương: 13 đồng chí (Công an 6, Quân sự 3, Y tế 

3, Thanh tra giao thông 1), do đồng chí Lãnh đạo Công an huyện Tam Dương làm 

Chốt trưởng. 

(8) Chốt 8: Điểm xuống Nút giao IC3 cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa 

phận xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên: 13 đồng chí (Công an 6, Quân sự 3, Y tế 3, 

Thanh tra giao thông 1), do đồng chí Lãnh đạo Công an huyện Bình Xuyên làm 

Chốt trưởng. 

(9) Chốt 9: Đường đi Thái Nguyên qua Đèo Nhe tại xã Ngọc Thanh, thành 

phố Phúc Yên: 16 đồng chí (Công an 6, Quân sự 3, Y tế 6, Thanh tra giao thông 

1), do đồng chí Lãnh đạo Công an thành phố Phúc Yên làm Chốt trưởng. 
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2. Phân công nhiệm vụ: 

- Lực lượng Công an, Quân sự, Thanh tra giao thông:  

+ Chủ trì kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh 24/24 

giờ hằng ngày, trọng tâm là từ 07h30 đến 22h00, tập trung vào các loại phương 

tiện chở khách như: Xe ca, xe buýt, xe taxi, xe con, xe chở công nhân, đặc biệt là 

các phương tiện đi từ/đi qua các địa phương đang có dịch đến địa bàn tỉnh.  

+ Tuyên truyền cho các nhà xe, hành khách chấp hành nghiêm việc đeo 

khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng, tại các địa điểm công cộng, tập 

trung đông người. Kiến nghị nhà xe chủ động các biện pháp phòng, chống dịch 

(phun khử khuẩn phương tiện trước và sau khi sử dụng, có thiết bị kiểm tra thân 

nhiệt cho hành khách…). 

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chốt kiểm soát phải đảm bảo 

các yêu cầu về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chống đối. 

+ Lực lượng Công an làm chốt trưởng, có trách nhiệm phối hợp với các 

đơn vị tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt của tỉnh xây dựng Quy chế cụ thể tại 

các chốt, có biển, bảng để thông báo các điều kiện được vào địa bàn tỉnh để 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp,… biết, chấp hành. 

- Lực lượng Y tế: 

+ Kiểm tra kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của những người đi từ/đi qua 

các địa phương đang có dịch đến địa bàn tỉnh đảm bảo có kết quả trong vòng 03 

ngày. Nếu trường hợp không có kết quả xét nghiệm hoặc quá thời gian 03 ngày 

thì yêu cầu lái xe và những người không đảm bảo quay lại và không được phép 

vào tỉnh. 

+ Chủ trì tổ chức kiểm tra y tế, phun khử trùng phương tiện khi có yếu tố 

dịch tễ; yêu cầu chủ phương tiện thường xuyên khử trùng xe, nhắc nhở hành 

khách đeo khẩu trang (nếu hành khách không có khẩu trang, nhà xe phải cung cấp 

hoặc kiên quyết không cho hành khách lên xe) và chủ động báo cáo các trường 

hợp hành khách xuống các địa điểm trên địa bàn tỉnh để kiểm tra thân nhiệt hoặc 

tổ chức theo dõi y tế nếu có yếu tố dịch tễ. 

+ Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, nhanh chóng 

đưa vào cơ sở y tế (sử dụng xe của cơ sở y tế gần nhất), xác định danh tính và sơ 

đồ dịch tễ, báo cáo ngay với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện gần nhất 

để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

3. Ngoài 09 chốt trên, giao Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối 

hợp với Công an tỉnh chỉ đạo Trung tâm y tế và Công an các huyện, thành phố 

tham mưu cho Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố khảo 

sát, đánh giá tình hình dịch bệnh tại khu vực giáp ranh, lưu lượng phương tiện, sự 

di chuyển của người dân từ các tỉnh lân cận vào Vĩnh Phúc để quyết định thành 
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lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến giao thông nối giữa Vĩnh 

Phúc và các tỉnh lân cận. 

Điều 2. Trách nhiệm, thời gian thực hiện, chế độ thông tin, báo cáo 

1. Trách nhiệm thực hiện: 

a) Phương án này đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc. 

b) Các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông 

vận tải và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố 

cử cán bộ tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo Phương án. 

c) Sở Y tế chịu trách nhiệm cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết 

(quần áo, khẩu trang, găng tay bảo hộ, nhiệt kế điện tử,…) cho lực lượng tham 

gia Phương án; phân công cán bộ y tế tham gia Phương án; thực hiện nhiệm vụ 

phun thuốc khử khuẩn các phương tiện giao thông (khi có yếu tố dịch tễ); kiểm 

tra thân nhiệt đối với hành khách đi trên các phương tiện và xuống các điểm trên 

địa bàn tỉnh. 

d) Giao Công an tỉnh: 

- Chuẩn bị 09 nhà bạt tại 09 chốt kiểm soát, các trang thiết bị cần thiết cho 

cán bộ chiến sĩ công an phục vụ công tác phòng, chống dịch; thường xuyên theo 

dõi, kiểm tra tình hình sức khỏe của cán bộ chiến sĩ công an tham gia Phương án. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện cho 

cán bộ chiến sĩ theo quy định để thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ chủ động 

bố trí chỗ ăn, nghỉ, phương tiện đi lại và đảm bảo an toàn cho bản thân trong quá 

trình tham gia Phương án. 

e) Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố lập dự trù kinh phí riêng, báo 

cáo UBND tỉnh duyệt, cấp phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

g) Giao Sở Y tế theo dõi, kiểm tra thực hiện Phương án và tổng hợp tình 

hình báo cáo theo quy định. 

2. Thời gian thực hiện: 

Từ 12h00’ ngày 16/7/2021 đến khi có thông báo mới. Căn cứ tình hình 

dịch bệnh, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sẽ 

quyết định thời gian dừng hoạt động của các chốt. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo: 

- Danh sách cán bộ tham gia phương án các đơn vị gửi về Sở Y tế trước 

10h00 phút ngày 16/7/2021. 

- Hàng ngày, các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 báo cáo kết quả 

thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) trước 14 giờ 00 phút để Sở 
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Y tế tổng hợp tình hình báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh bằng đường thư điện tử theo 

địa chỉ: trananhtuan.vp@gmail.com, số điện thoại liên hệ: 0982.919.781. 

- Trường hợp có tình huống đột xuất, cấp thiết phải báo cáo ngay bằng 

điện thoại, sau đó báo cáo bằng văn bản về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh và Ban 

Giám đốc Công an tỉnh để xem xét giải quyết kịp thời. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và 

thay thế Quyết định số 1940/QĐ-TBCĐ, ngày 16/7/2021 của Trưởng Ban Chỉ 

đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế), 

Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Giao thông vận tải; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Các Ban đảng, VP Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh; Cổng TTGTĐT 

- Các cơ quan ngành dọc Trung ương trên đia bàn 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, PCVP; NCTH; 

- Lưu: VT, NC1. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Vũ Việt Văn 
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