
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 
 

 

Số:                /UBND-VX 
V/v hoạt động các chốt kiểm soát y 

tế trên địa bàn huyện    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

   Sơn Dương, ngày          tháng  10 năm 2021 

   
 

                     Kính gửi:      

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”. 

Hiện nay tại các địa phương trong cả nước tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ 

bản được kiểm soát; nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành những quy định nới lỏng 

các biện pháp phòng, chống dịch để phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội 

song vẫn bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch. Qua theo dõi hoạt động 

của các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện, 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Tạm dừng hoạt động của 04 chốt kiểm soát y tế tại các xã: 

- Chốt kiểm soát y tế tại bến đò ngang xã Đông Thọ. 

- Chốt kiểm soát y tế của xã Phú Lương. 

- Chốt kiểm soát y tế tại thôn Hoàng Tân xã Ninh Lai. 

- Chốt kiểm soát y tế tại thôn Bình Man của xã Sơn Nam. 

Thời gian tạm dừng hoạt động từ ngày 16/10/2021. 

Những đường mòn, lối mở đến các chốt nêu trên, nếu không thuộc tuyến 

đường quan trọng, thiết yếu phục vụ dân sinh, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã có 

giải pháp nhằm hạn chế người qua lại. Chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm 

của các Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng, kịp thời phát hiện những trường hợp 

công dân từ vùng dịch về địa phương, trốn tránh chốt kiểm soát, không khai báo y 

tế... đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. 

2. Đối với các chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh (02 chốt), của huyện (02 

chốt) và 11 chốt còn lại của các xã, tiếp tục thực nhiệm vụ theo các văn bản chỉ 

đạo của tỉnh, của huyện đến khi có thông báo mới. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX;  

- Lưu: VT, YT, (            b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
Giang Tuấn Anh 
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