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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:            /PA-SYT Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 5 năm 2021 

  

PHƯƠNG ÁN 

Thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19  

tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
 

 Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 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 các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Văn bản số 3025/UBND-NC1 ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19; Văn bản số 

388/CAT-TM ngày 04/5/2021 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc khảo sát, lập 

các chốt kiểm soát dịch bệnh; 

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh: hiện nay, trên 

địa bàn tỉnh có 4 huyện, thành phố có ca mắc dương tính với COVID-19 là: 

Thành phố Phúc Yên (08 ca), thành phố Vĩnh Yên (03 ca), huyện Bình Xuyên 

(02 ca) và huyện Yên Lạc (01 ca). Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan và xâm 

nhập vào địa bàn tỉnh là rất lớn.  

Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế xây dựng 

Phương án thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường 

trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp góp phần phòng 

ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh và từ các địa phương khác 

xâm nhập vào địa bàn tỉnh. 

2. Kiểm tra, phát hiện sớm những sơ hở, thiếu xót, bất cập, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tham mưu các cơ 

quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Các lực lượng tham gia Phương án nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối 

hợp hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm 

mệnh lệnh chỉ huy, chế độ thông tin báo cáo và thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng chống dịch. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Thành lập 9 chốt kiểm soát tại các tuyến đường trọng yếu ra, vào địa bàn 

tỉnh: 
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Huy động 141 đồng chí (Công an 66, Quân sự 27, Y tế 39, Thanh tra giao 

thông 9) tham gia 09 Chốt kiểm soát, đề nghị Công an tỉnh phân công đồng chí 

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo chung. Phân công cụ thể các chốt như 

sau: 

- Chốt 1: Đầu cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc 

Yên: 19 đồng chí (Công an 9, Quân sự 03, Y tế 06, Thanh tra giao thông 01), đề 

nghị Công an tỉnh phân công đồng chí Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông làm 

Chốt trưởng. 

- Chốt 2: Trạm thu phí đầu đường 100 tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên: 

19 đồng chí (Công an 9, Quân sự 03, Y tế 06, Thanh tra giao thông 01), đề nghị 

Công an tỉnh phân công đồng chí Chỉ huy đội của phòng Cảnh sát giao thông làm 

Chốt trưởng. 

- Chốt 3: Đầu cầu Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường: 16 đồng 

chí (Công an 6, Quân sự 03, Y tế 06, Thanh tra giao thông 01), đề nghị Công an 

tỉnh phân công đồng chí Chỉ huy đội của phòng Cảnh sát giao thông làm Chốt 

trưởng. 

- Chốt 4: Vòng xuyến đầu cầu Hạc Trì, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường: 16 

đồng chí (Công an 9, Quân sự 03, Y tế 03, Thanh tra giao thông 01), đề nghị 

Công an tỉnh phân công đồng chí Lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường làm Chốt 

trưởng. 

- Chốt 5: Khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Phúc trên 

tuyến Quốc lộ 2C thuộc xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch: 16 đồng chí (Công an 

9, Quân sự 03, Y tế 03, Thanh tra giao thông 01), đề nghị Công an tỉnh phân công 

đồng chí Lãnh đạo Công an huyện Lập Thạch làm Chốt trưởng. 

 - Chốt 6: Điểm xuống Nút giao IC6 cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc địa 

phận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch: 13 đồng chí (Công an 6, Quân sự 3, Y tế 3, 

Thanh tra giao thông 1), đề nghị Công an tỉnh phân công đồng chí Chỉ huy đội 

của Công an huyện Lập Thạch làm Chốt trưởng. 

- Chốt 7: Điểm xuống Nút giao IC4 cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa 

phận xã Kim Long, huyện Tam Dương: 13 đồng chí (Công an 6, Quân sự 3, Y tế 

3, Thanh tra giao thông 1), đề nghị Công an tỉnh phân công đồng chí Lãnh đạo 

Công an huyện Tam Dương làm Chốt trưởng. 

- Chốt 8: Điểm xuống Nút giao IC3 cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa 

phận xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên: 13 đồng chí (Công an 6, Quân sự 3, Y tế 3, 

Thanh tra giao thông 1), đề nghị Công an tỉnh phân công đồng chí Lãnh đạo Công 

an huyện Bình Xuyên làm Chốt trưởng. 

- Chốt 9: Đường đi Thái Nguyên qua Đèo Nhe tại xã Ngọc Thanh, thành 

phố Phúc Yên: 16 đồng chí (Công an 6, Quân sự 3, Y tế 6, Thanh tra giao thông 

1), đề nghị Công an tỉnh phân công đồng chí Lãnh đạo Công an thành phố Phúc 

Yên làm Chốt trưởng. 

2. Phân công nhiệm vụ: 

- Lực lượng Công an, Quân sự, Thanh tra giao thông:  
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+ Chủ trì kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh, 

trọng tâm là từ 07h30 đến 22h00 hàng ngày, tập trung vào các loại phương tiện 

chở khách như: Xe ca, xe buýt, xe taxi, xe chở công nhân, đặc biệt là các phương 

tiện đi từ/đi qua các địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh.  

+ Tuyên truyền cho các nhà xe, hành khách chấp hành nghiêm việc đeo 

khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng, tại các địa điểm công cộng, tập 

trung đông người. Kiến nghị nhà xe chủ động các biện pháp phòng, chống dịch 

(phun khử khuẩn phương tiện trước và sau khi sử dụng, có thiết bị kiểm tra thân 

nhiệt cho hành khách…). 

- Lực lượng Y tế: 

+ Chủ trì tổ chức kiểm tra y tế, phun thuốc khử trùng phương tiện khi có 

yếu tố dịch tễ; yêu cầu chủ phương tiện thường xuyên khử trùng xe, nhắc nhở 

hành khách đeo khẩu trang (nếu hành khách không có khẩu trang, nhà xe phải 

cung cấp hoặc kiên quyết không cho hành khách lên xe) và chủ động báo cáo các 

trường hợp hành khách xuống các địa điểm trên địa bàn tỉnh để kiểm tra thân 

nhiệt hoặc tổ chức theo dõi y tế nếu có yếu tố dịch tễ. 

+ Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, nhanh chóng 

đưa vào cơ sở y tế (sử dụng xe của cơ sở y tế gần nhất), xác định danh tính và sơ 

đồ dịch tễ, báo cáo ngay với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gần nhất để triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

3. Ngoài 09 chốt trên, đề nghị Công an tỉnh giao Trưởng Công an các 

huyện, thành phố giáp ranh với các tỉnh lân cận chủ động khảo sát, đánh giá tình 

hình dịch bệnh tại khu vực giáp ranh, lưu lượng phương tiện, sự di chuyển của 

người dân từ các tỉnh lân cận vào Vĩnh Phúc để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 cùng cấp thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống 

dịch trên các tuyến giao thông nối giữa Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện: 

- Phương án này đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 các huyện phối hợp thực hiện: Đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ 

chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải phân công và cử cán bộ tham gia 

các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo Phương án. 

- Sở Y tế chịu trách nhiệm cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết 

(quần áo, khẩu trang, găng tay bảo hộ, nhiệt kế điện tử…) cho lực lượng tham 

gia Phương án; phân công cán bộ y tế tham gia Phương án; thực hiện nhiệm vụ 

phun thuốc khử khuẩn các phương tiện giao thông (khi có yếu tố dịch tễ); kiểm 

tra thân nhiệt đối với hành khách đi trên các phương tiện và xuống các điểm trên 

địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị Công an tỉnh: 
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+ Chuẩn bị 09 nhà bạt tại 09 chốt kiểm soát, các trang thiết bị cần thiết 

cho cán bộ chiến sĩ công an phục vụ công tác phòng, chống dịch; thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra tình hình sức khỏe của cán bộ chiến sĩ công an tham gia 

Phương án. 

+ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện cho 

cán bộ chiến sĩ theo quy định để thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ chủ động 

bố trí chỗ ăn, nghỉ, phương tiện đi lại và đảm bảo an toàn cho bản thân trong quá 

trình tham gia Phương án. 

2. Thời gian thực hiện: 

Từ 15h00 ngày 05/5/2021 đến hết ngày 18/5/2021. Căn cứ tình hình dịch 

bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sẽ quyết định thời 

gian tiếp theo. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo: 

- Danh sách cán bộ tham gia phương án các đơn vị gửi về Sở Y tế (phòng 

Tổ chức cán bộ) trước 10h00 ngày 05/5/2021. 

- Hàng ngày, các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 báo cáo kết quả 

thực hiện về thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) trước 11h00 để Sở Y tế tổng 

hợp tình hình báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. Số điện thoại liên hệ: 02113.840.809. 

- Trường hợp có tình huống đột xuất, cấp thiết (phát hiện trường hợp nghi 

nhiễm, vi phạm quy định về phòng chống dịch) phải báo cáo ngay bằng điện 

thoại, sau đó báo cáo bằng văn bản về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban 

Giám đốc Công an tỉnh để xem xét giải quyết kịp thời.  

4. Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố lập dự trù kinh phí riêng, báo 

cáo UBND tỉnh duyệt, cấp phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

5. Giao phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo dõi, kiểm tra thực hiện 

Phương án và tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Phương án thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 

trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./. 

 
 Nơi nhận: 

- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQST, Sở 

GTVT; 

- Ban chỉ đạo các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng CM thuộc Sở; 

- Các đơn vị y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHỤ TRÁCH SỞ Y TẾ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Lập 
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