UBND TỈNH LÀO CAI
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19

Số

/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời để
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH LÀO CAI

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 một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
Căn cứ Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Phương án số 42/PA-BCĐ ngày 02/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng,
chống COVID-19 tỉnh Lào Cai về phương án lập chốt kiểm dịch y tế kiểm soát dịch
bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, tại Tờ trình số 77/TTr-SYT ngày
02/02/2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời để phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 (sau đây gọi tắt là Chốt kiểm soát COVID-19) tại Trạm thu
phí Km 237, đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng).
Điều 2. Thành phần, nhiệm vụ của Chốt kiểm soát COVID-19
1. Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm Chốt trưởng,
cán bộ Công an tỉnh làm Chốt phó. Các cơ quan bố trí thành viên tham gia: Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, UBND
thành phố Lào Cai.
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Tổng số nhân lực thực hiện nhiệm vụ Chốt kiểm soát COVID-19: 33 người,
gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 06 người, Công an tỉnh 06 người, Sở Giao
thông vận tải - Xây dựng 03 người, UBND thành phố Lào Cai 18 người.
2. Thời gian hoạt động:
- Hoạt động liên tục 24/24 giờ, tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ,
ngày lễ, Tết). Được chia làm 3 ca làm việc (8h/ca).
- Thời gian hoạt động: Kể từ ngày 03/02/2021 cho đến khi có chỉ đạo dừng
hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh.
3. Nhiệm vụ của chốt kiểm dịch y tế:
- Thực hiện nhiệm vụ theo quy trình giám sát dịch COVID-19 tại các chốt
kiểm soát được ban hành kèm theo Phương án số 42/PA-BCĐ ngày 02/2/2020 của
Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Lào Cai về phương án lập chốt kiểm
dịch y tế kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Hàng ngày tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ về Ban Chỉ
đạo tỉnh theo quy định.
- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chốt trưởng phân công.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
- Sở Y tế: Có trách nhiệm điều hành công việc chung; thực hiện đo thân nhiệt,
hướng dẫn người dân, người nước ngoài khai báo y tế, lịch sử đi lại, xác định người
nghi nhiễm và tổ chức cách ly, điều trị; đảm bảo máy phun, hóa chất khử khuẩn; máy
đo thân nhiệt từ xa hoặc thiết bị đo nhiệt độ cầm tay; trang phục phòng hộ cho cán bộ
kiểm dịch (khẩu trang y tế, găng tay y tế, quần áo phòng chống dịch); thùng rác, túi
rác đựng rác thải y tế; mẫu tờ khai y tế, nước rửa tay nhanh. Cử cán bộ làm Chốt
trưởng và cán bộ làm việc tại Chốt.
- Công an tỉnh: Thực hiện nhiệm vụ dừng các phương tiện để kiểm tra, kiểm
soát; bố trí vị trí đặt chốt, biển báo, barie, lều dã chiến. Cử cán bộ làm Chốt phó và
cán bộ làm việc tại Chốt.
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Cử cán bộ làm việc tại Chốt kiểm soát
COVID-19 của tỉnh.
- UBND thành phố Lào Cai: Cử cán bộ làm việc tại chốt (đảm bảo điều kiện
làm việc, sinh hoạt, để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, hỗ trợ khai báo y tế);
hướng dẫn người dân, người nước ngoài khai báo y tế, lịch sử đi lại; bố trí phương
tiện vận chuyển người nghi ngờ nhiễm COVID-19 về cơ sở y tế để kiểm tra.
- Các đơn vị dự trù kinh phí gửi Sở Y tế tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định
trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng
UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an
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tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, UBND huyện Bảo Thắng và thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế (báo cáo);
- Như điều 4;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các ngành thành viên BCĐ tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm CDC tỉnh;
- Lưu: VT, các CV.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Giàng Thị Dung

