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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập chốt kiểm soát liên ngành  

phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU 
 

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

về việc công bố dịch COVID-19; 

 Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải 

pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khoá XV; 

Căn cứ Quyết định số 7668/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện 

Hải Hậu về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 và giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hải Hậu; 

Theo đề nghị của Trưởng Công an huyện Hải Hậu. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập 03 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực đang phong tỏa cách ly y tế 

và giãn cách xã hội trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Địa điểm các chốt kiểm soát: 

- Chốt 1: Tại khu vực trường THCS Hải Hưng, xã Hải Hưng. 

- Chốt 2: Tại khu vực Cây xăng Mạnh Tân, xã Hải Hưng. 

- Chốt 3: Tại khu vực Ban chỉ huy Quân sự huyện, thị trấn Yên Định. 

2. Thời gian hoạt động:  

Các chốt kiểm soát chia làm 3 ca, trực 24/24 giờ hằng ngày (kể cả ngày 

nghỉ, ngày lễ); thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ 12h ngày 02/9/2021 cho đến khi có 

quyết định dừng hoạt động. 



- Tổ trưởng các chốt kiểm soát là cán bộ Công an chính quy. 

3. Thành phần tham gia chốt kiểm soát, gồm: Công an huyện, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện, dân quân tự vệ các xã, thị trấn.  

4. Nhiệm vụ của các chốt kiểm soát: 

- Kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp người và phương tiện di chuyển, 

tham gia giao thông qua chốt; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm 

các quy định phòng chống dịch; hạn chế di chuyển của người dân, đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ các địa phương xử lý các tình huống phát sinh. 

- Báo cáo và thông tin kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện 

trong trường hợp phát hiện các vi phạm quy định phòng chống dịch hoặc có người 

có các biểu hiện triệu chứng dịch bệnh COVID-19; 

5. Thành viên tham gia chốt kiểm soát được hưởng các chế độ chính sách về 

phòng chống dịch bệnh và các chế độ chính sách khác theo quy định. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Công an huyện chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết các ca trực, phân 

công cán bộ làm tổ trưởng các ca trực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ tại các chốt 

kiểm soát.  

- Trung tâm Y tế: chuẩn bị vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế cần thiết để 

phục vụ công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát.       

- Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị Barie của các chốt. 

       - UBND xã Hải Hưng, thị trấn Yên Định, xã Hải Phương chuẩn bị lều bạt 

che mưa che nắng, bàn ghế, đèn tín hiệu báo chốt, nước sát khuẩn, găng tay, khẩu 

trang, kính chống giọt bắn, quần áo bảo hộ, chỗ ăn, nghỉ hỗ trợ cho lực lượng làm 

nhiệm vụ tại các chốt của từng khu vực theo thứ tự chốt 1, 2, 3. 

       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng HĐND và 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 các xã, thị trấn và các ông, bà được giao nhiệm vụ trực chốt chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng chống dịch tỉnh;   để báo cáo 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

 

Đỗ Hải Điền 
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