
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 87/CV-BCĐ 
 

V/v hướng dẫn, phân công nhiệm vụ tại chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Công an tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Tỉnh đoàn; 

- Đại học Huế. 

 

Ngày 08/5/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 57/QĐ-BCĐ về việc thành lập và kiện toàn các Tổ công tác 

liên ngành làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát y tế đối với người, phương tiện 

vào và đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ mới phát sinh trong quá 

trình triển khai nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của các lực lượng tham 

gia tại Chốt kiểm soát y tế, cụ thể như sau: 

1. UBND cấp huyện 

- Lãnh đạo UBND cấp huyện phụ trách toàn diện các Chốt. 

- Phân công cán bộ túc trực thường xuyên tại Chốt để kết nối với các Ban 

chỉ đạo các cấp xử lý các tình huống tại Chốt. 

- Điều hành lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn và hỗ trợ khai báo y tế. 

- Đảm bảo hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị vận hành Chốt. 

- Đảm bảo điều kiện ăn uống, vệ sinh, nghỉ ngơi, sinh hoạt cho các lực 

lượng làm việc tại các Chốt. 

2. Công an tỉnh 

- Điều phối các phương tiện qua các chốt. 

- Cấp phù hiệu đối với các phương tiện đi qua, không dừng tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế (Sử dụng tài khoản cá nhân đã được Sở Thông tin và Truyền thông 

phân quyền, cấp để thực hiện nhiệm vụ tại Chốt). 

- Hướng dẫn các xe vào tỉnh Thừa Thiên Huế và giám sát công tác cấp 

phù hiệu. 



- Kiểm tra, xử phạt các phương tiện vi phạm quy định phòng, chống dịch 

của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 

- Đảm bảo an ninh tại các Chốt, xử lý các tình huống làm mất an ninh trật 

tự tại các Chốt. 

- Đề xuất với UBND các địa phương đảm bảo các điều kiện hoạt động tại 

Chốt. 

3. Sở Y tế 

- Kiểm tra khai báo y tế và quyết định xử lý các tình huống phát sinh 

trong khai báo y tế. 

- Tổ chức hướng dẫn quy trình phun khử khuẩn cho các phương tiện, khu 

vực làm việc tại Chốt. 

- Tổ chức phương án chuyển người đi cách ly tập trung. 

4. Sở Gia   hông  ận   i 

- Kiểm tra, phê duyệt phương tiện giao, nhận hàng tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

- Thanh tra giao thông phối hợp kiểm tra phê duyệt và cấp phù hiệu, xác 

nhận vào Huế đối với các phương tiện vào giao, nhận hàng tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế (Sử dụng tài khoản cá nhân đã được Sở Thông tin và Truyền thông phân 

quyền, cấp để thực hiện nhiệm vụ tại Chốt). 

- Tổ chức hoạt động trung chuyển các phương tiện xe máy, người đi xe 

máy, người đi bộ đi ngang Huế. 

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

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

các lực lượng khác trong công tác di chuyển các người đi cách ly tập trung. 

- Tổ chức phun khử khuẩn cho phương tiện tại Chốt  

- Hỗ trợ các lực lượng trong việc cấp phù hiệu xe  

6. Tình nguyện  iên 

- Thực hiện công việc hỗ trợ khai báo y tế cho người qua Chốt dưới sự 

điều phối của UBND các địa phương  

- Hỗ trợ việc cấp phù hiệu xe và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổ 

trưởng  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc triển 

khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TTTT; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, CN  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thanh Bình 
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