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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện Nam Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM GIANG

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 dịch bệnh truyền nhiễm ngày 27/11/2007;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra;
Theo đề nghị của Công an huyện tại Tờ trình số 724/TTr-CAH ngày     

21/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chốt kiểm soát số 03 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
như sau:

Chốt số 03: Tại thôn Pà Dá, xã Cà Dy, huyện Nam Giang (tuyến từ huyện 
Phước Sơn xuống) gồm các thành viên sau:

- Ông Tơ Ngôl Vón - Công an xã Tà Pơơ - Tổ trưởng;
- Bà Bờ Nướch Thị Gươnh - Cán bộ Trung tâm Y tế huyện - Tổ phó;
- Ông A Viết Bình - Cán bộ Trung tâm Y tế huyện, thành viên;
- Ông Pơ Loong Xu - Cán bộ Trung tâm Y tế huyện, thành viên;
- Ông Brao Ninh - Cán bộ Trung tâm Y tế huyện, thành viên;
- Ông Đoàn Thiên Quốc - Công an xã Chà Vàl, thành viên;
- Ông Huỳnh Phương Quốc - Công an xã Đắc Tôi, thành viên;
- Ông Pơ Loong Triều Linh - Cán bộ cảnh sát THAHS&HTTP, Công an 

huyện, thành viên;
- Ông Doãn Thọ - Đoàn viên xã Cà Dy, thành viên;
- Ông Hồ Văn Thuận - Đoàn viên xã Cà Dy, thành viên.
 Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo 

trực tiếp của Trưởng Công an huyện - Thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19;

2. Thành viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng;



3. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên được phân công đảm nhiệm 
nhiệm vụ chốt chặn – kiểm dịch.

Điều 3. Nhiệm vụ
1. Thực hiện việc chốt chặn, kiểm soát y tế:
- Xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn 

huyện, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Giang.
- Phát hiện những trường hợp người về từ địa phương có dịch, thực hiện khai 

báo y tế, yêu cầu cách ly tập trung (đối với những trường hợp liên quan đến yếu tốt 
dịch tễ bắt buộc phải cách ly tập trung), cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú theo quy định. 
Thông báo những trường hợp này cho Trung tâm Y tế huyện để tham mưu BCĐ 
huyện ra Quyết định cách ly tập trung; UBND các xã, thị trấn để ra quyết định cách 
ly tại nhà/lưu trú theo quy định;

 - Kiểm tra, giám sát, đo thân nhiệt, khử trùng và kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện vận tải vào địa bàn, đảm bảo an toàn 
phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y 
tế và chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện, BCĐ Covid-19 các cấp. 

2. Xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, 
chống dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình chốt chặn, kiểm 
dịch y tế theo nhiệm vụ được phân công về Ban chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch 
Covid-19;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 giao.

Điều 4. Thời gian hoạt động của Chốt kiểm soát kể từ ngày 21/7/2021 đến khi 
có thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chốt kiểm soát.

Điều 5. Chế độ bồi dưỡng thực hiện theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 
29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 
và các văn bản có liên quan.

Điều 6. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Công an huyện, 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các 
cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (b/c);
- BCĐ cấp huyện phòng, chống Covid-19
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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