UBND TỈNH NAM ĐỊNH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 121 /QĐ-BCĐ

Nam Định, ngày 13 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
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 thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
Theo đề nghị của Công an tỉnh (sau khi thống nhất với Sở Y tế, Bộ chỉ huy
Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải) tại Văn bản số 2596/CAT-PTM ngày
12/7/2021 về việc đề xuất kích hoạt các chốt liên ngành phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 04 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID19 tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh Nam Định bằng đường bộ, cụ thể:
1. Địa điểm các chốt kiểm soát:
+ Chốt 1: Tại điểm Cao Bồ, Quốc lộ 10, huyện Ý Yên;
+ Chốt 2: Tại ngã 3 cầu Tân Đệ, huyện Mỹ Lộc;
+ Chốt 3: Tại Quốc lộ 21A, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc;
+ Chốt 4: Tại Quốc lộ 21B, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc.
2. Thời gian hoạt động: Các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ 7h
ngày 14/7/2021 đến khi có quyết định dừng hoạt động. Các chốt kiểm soát hoạt
động 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).
3. Thành phần tham gia các chốt gồm: Lực lượng Công an; Thanh tra giao
thông (Sở Giao thông vận tải); Sở Y tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Giao Công an
tỉnh làm Tổ trưởng, thống nhất với các ngành cử thành phần tham gia các chốt.
4. Nhiệm vụ của chốt kiểm soát:
- Tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát việc di
chuyển của các phương tiện giao thông ra, vào tỉnh Nam Định. Kiểm tra công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh, như: Kiểm
tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế,… theo các quy định phòng, chống
dịch.
- Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về phòng,
chống dịch bệnh, vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

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. Giao Công an tỉnh chủ trì, xây dựng phương án, kế hoạch, phân
công lực lượng và đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ tại các
chốt kiểm soát; hàng ngày báo cáo kết quả hoạt của các chốt kiểm soát gửi về Sở Y
tế, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 của tỉnh. Sở Y tế đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị y tế cần thiết
phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát.
UBND các huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp xử
lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy
định của pháp luật.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo
Nam Định: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết, phối
hợp thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 của tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ
chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

PHÓ TRƯỞNG BAN

- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo NĐ;
- Cổng TTĐT tỉnh;VP UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7, VP2.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
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