UỶ BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1176/QĐ-UBND

Gia B×nh, ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2021

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập chốt kiểm soát dịch COVID-19
trên địa bàn thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương
năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năn 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 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;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày
28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ tình hình thực tế về dịch COVID-19 trên địa bàn huyện;
Xét đề nghị của BCĐ huyện phòng, chống dịch COVID-19.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 02 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại vùng cách ly y tế thôn
Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm.
2. Nhiệm vụ của chốt
Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào thôn Ngăm Lương, xã Lãng
Ngâm.
Xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng,
chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.
3. Thời gian thực hiện: Từ 6 giờ 00” ngày 17/8/2021 đến khi có thông báo
mới.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Về thành phần tham gia:

Bố trí tại chốt kiểm soát 03 người thường trực 24/24 giờ, gồm: Công an xã
(hoặc công an xã bán chuyên trách), cán bộ Trạm Y tế xã (hoặc cộng tác viên y
tế), dân phòng và các lực lượng khác của xã, thôn.
Cán bộ Công an xã (hoặc công an xã bán chuyên trách) làm Tổ trưởng.
Con người cụ thể do Chủ tịch UBND xã quyết định.
2. Nhiệm vụ của các lực lượng:
- Lực lượng Công an: Có nhiệm vụ dừng phương tiện kiểm tra, kiểm soát;
xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự.
- Cán bộ Y tế: Đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế, lịch sử đi
lại; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các hình thức khai báo điện tử và thực hiện
các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công.
- Các lực lượng khác: Phối hợp hướng dẫn người dân khai báo y tế, lịch sử
đi lại và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Y
tế huyện, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, UBND xã Lãng Ngâm và
các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các Phó CVP, lưu: VT.
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