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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Phối hợp công tác tại các Chốt kiểm tra y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND
ngày
/ /2021 của UBND tỉnh)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ
dừng, kiểm tra y tế đối với người, phương tiện đi vào địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong triển khai
thực hiện công tác kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt; phát huy
tinh thần, trách nhiệm của mỗi lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3. Đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và chính xác trong triển khai thực hiện
nhiệm vụ, kết nối trao đổi thông tin và công tác hậu cần phục vụ chốt hoạt động
hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Quy chế này áp dụng đối với lực lượng thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh , Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính,
Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, UBND cấp huyện nơi lập chốt.
III. NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Về quản lý, điều hành hoạt động tại các chốt
- Công an tỉnh cử cán bộ làm Tổ trưởng và giao trách nhiệm cho Tổ trưởng
trong quản lý, điều hành chung hoạt động tại các chốt. Tổ trưởng phân công
nhiệm vụ cho Tổ phó và các Tổ viên; tổng hợp kiến nghị, đề xuất cấp thẩm quyền
những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên
phòng tỉnh, Tỉnh đoàn bố trí lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ
tại các chốt, trong đó phân công lực lượng Y tế làm Tổ phó, các lực lượng còn lại
làm Tổ viên và chịu sự phân công nhiệm vụ của Tổ trưởng.
- Tổ trưởng chịu trách nhiệm nắm danh sách người làm nhiệm vụ để quản lý,
chấm công, tổ chức hoạt động và bố trí ăn uống tại chốt.
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2. Về bố trí địa điểm và trang bị của chốt
- UBND cấp huyện nơi lập chốt phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao
thông vận tải khảo sát, bố trí địa điểm lập chốt đảm bảo thuận lợi để dừng, kiểm
soát phương tiện và bố trí trang thiết bị hoạt động của chốt; bảo đảm vật tư, hậu
cần (rạp có mái che, lều, bạt, bàn ghế, đèn điện, quạt,…) cho lực lượng làm nhiệm
vụ tại các chốt. Lực lượng Công an bố trí các điều kiện bảo đảm cho việc dừng
phương tiện giao thông để kiểm soát y tế, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
- Sở Y tế bố trí phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư y tế phục vụ hoạt
động của chốt và đảm bảo phòng dịch cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ (trong đó
có thiết bị để thực hiện việc khai báo y tế điện tử, trang thiết bị bảo hộ, khử
khuẩn...); phối hợp BCH Quân sự tỉnh để bố trí phương tiện phục vụ đưa các
trường hợp thuộc diện cách ly tập trung về các khu cách ly theo quy định.
- Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào thực hiện
nhiệm vụ của các chốt, trong đó: Thiết lập đường truyền dữ liệu liên thông để
truyền tải thông tin khai báo y tế điện tử tại các chốt về Sở Y tế (CDC) và Trung
tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh (IOC); phối hợp Sở Y tế áp dụng thí điểm
công nghệ AI đo thân nhiệt và nhận diện an ninh qua mắt người để kết nối với
phần mềm của Sở Y tế tại 02 chốt trên tuyến Quốc lộ 1 và 01 chốt trên đường Hồ
Chí Minh, triển khai lắp đặt, chạy thử và bàn giao Sở Y tế quản lý, vận hành; phối
hợp Sở Giao thông vận tải triển khai lắp đặt camera hỗ trợ công tác giám sát tại 03
chốt nói trên, cũng như truyền dữ liệu của các camera về IOC tỉnh.
3. Quy trình kiểm tra y tế tại các chốt
Yêu cầu: Bắt buộc kiểm tra y tế đối với tất cả các phương tiện và người đi
vào địa bàn tỉnh, đảm bảo không một ai đến, trở về hoặc ghé, dừng tại Quảng Trị
mà không được khai báo y tế.
Bước 1: Lực lượng Công an tổ chức dừng phương tiện, hướng dẫn vào nơi
dừng, đỗ; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra xác định loại
phương tiện có dừng, đỗ, giao hàng, quay đầu hay đi qua không dừng, đỗ và phát
biển kiểm tra phù hợp.
Bước 2: Cán bộ thuộc Sở Giao thông vận tải phối hợp lực lượng Tình
nguyện viên hướng dẫn người dân vào địa điểm để khai báo y tế.
Bước 3: Lực lượng Y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế (lực lượng
Quân sự, Biên phòng, Tình nguyện viên hỗ trợ lực lượng Y tế trong hướng dẫn
người dân khai báo y tế), phun tiêu độc, khử trùng (nếu cần)... trường hợp có biểu
hiện ho, sốt thì báo ngay cơ sở y tế cấp huyện để phân loại, xử lý; đồng thời xác
định những người thuộc diện cách ly tập trung để thông báo cho BCĐ phòng
chống dịch Covid-19 tỉnh và phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng để đưa
đi cách ly tập trung theo quy định.
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Bước 4: Lực lượng Quân sự, Biên phòng, Tình nguyện viên phối hợp đưa
người thuộc diện cách ly tập trung về các khu cách ly theo quy định (nếu có trường
hợp thuộc diện cách ly tập trung).
4. Về bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại
các chốt
Sở Tài chính hướng dẫn Công an tỉnh phối hợp các ngành và UBND các địa
phương liên quan lập dự toán kinh phí hoạt động của các Chốt kiểm tra y tế (Sở
Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, Chỉ huy
trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giao thông
vận tải, Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Bí thư
Tỉnh đoàn, Trưởng Ga Đông Hà, UBND cấp huyện nơi lập chốt có trách nhiệm
phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế này.
2. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan
đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế; tổng hợp tình hình liên quan
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

