UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ TỪ SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 809/QĐ-UBND

Từ Sơn, ngày 02 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập 12 chốt cứng và 06 chốt mềm kiểm soát liên ngành
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Từ Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
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;
Căn cứ Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 về việc công bố dịch viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Bộ y tế về việc tổ chức
điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thị xã;
Căn cứ Văn bản số 68/CV-BCĐ ngày 21/5/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng,
chống dịch COVID-19 về việc ủy quyền ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly
y tế, thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;Văn
bản số 2142/UBND-XDCB ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;
Căn cứ Thông báo số 84/TB-UBND ngày 01/8/2021 của Trưởng Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19;
Xét đề nghị của Trưởng Công an thị xã Từ Sơn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 12 chốt cứng và 06 chốt mềm liên ngành kiểm soát dịch
bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Từ Sơn, cụ thể như sau:
1. Các điểm chốt cứng:
1.1. Tại phường Đình Bảng 02 chốt:
- Tại khu vực đường vào Lăng Nguyên Phi Ỷ Lan thuộc Khu phố Ao Sen;
- Tại đường Liên xã từ Đình Bảng đi Ninh Hiệp thuộc Khu phố Cao Lâm.
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1.2. Tại phường Châu Khê 06 chốt:
- Đường 10/3 từ Trịnh Xá đi Đình Vỹ, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội;
- Đường dân sinh từ khu Ao Nhãn, Đa Hội đi Yên Thường, Gia Lâm;
- Bờ hữu sông Ngũ Huyện Khê đi Dục Tú, Đông Anh;
- Đường dân sinh từ Khu phố Đa Hội (Dốc ông Toàn) đi Dục Tú, Đông Anh;
- Đường dân sinh từ Nghĩa trang khu phố Đa Hội đi Dục Tú, Đông Anh;
- Đường dân sinh từ Cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Đa Hội (APEC) đi Vân
Hà, Đông Anh.
1.3. Tại phường Hương Mạc 04 chốt:
- Đường dân sinh tại khu vực Bãi đỗ xe dự án khu dân cư dịch vụ và thương
mại làng nghề phường Hương Mạc (khu phố Kim Thiều) đi Cổ Châu, xã Vân Hà;
- Đường dân sinh tại Cống Thiết Bình từ Kim Thiều, Hương Mạc đi Vân Hà;
- Đường dân sinh tại Trạm Bơm Kim Thiều, Hương Mạc đi Vân Hà;
- Đường dân sinh trên Đê ngòi Tó, Hương Mạc đi phương Nam, Vân Điềm.
2. Các chốt mềm liên ngành (06 chốt)
Chốt 1: Trên Tỉnh lộ 277, tại cầu Chạt, từ Phù Chẩn đi Phù Đổng, Gia Lâm;
Chốt 2: Lối rẽ từ Quốc lộ 1 vào phường Phù Chẩn (địa bàn phường Phù
Chẩn);
Chốt 3: Tại khu vực chân cầu vượt Đại Đình Tỉnh lộ 277 (địa bàn phường
Tân Hồng) kiểm soát phương tiện từ Quốc lộ 1 đi vào Trung tâm thị xã Từ Sơn;
Chốt 4: Tại Tỉnh lộ 295B (địa phận giáp danh thành phố Hà Nội) khu phố
Tân Lập, phường Đình Bảng đi Hà Nội;
Chốt 5: Tại cầu chui qua QL3 từ phường Đình Bảng đi Ninh Hiệp, Gia Lâm;
Chốt 6: Tại cuối Đường Lý Thường Kiệt, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê
đi Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội.
3. Nhiệm vụ của các Chốt:
- Thực hiện kiểm soát người và phương tiện giao thông từ các tỉnh, thành
phố khác đến địa phương và ngược lại; Lái xe và người trên xe phải có xét
nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh trong thời hạn 24 giờ hoặc RT-PCR
trong vòng 72 giờ; Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa chỉ giao hàng tại nơi
đã đăng ký, có cam kết chỉ dừng đỗ và hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp khi
giao hàng, tiếp nhiên liệu.
- Lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt cho người tham gia giao thông.
4. Thời gian thực hiện:
Bắt đầu từ 18 giờ 00 ngày 02/8/2021 đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 thị xã.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Về thành phần tham gia các điểm chốt liên ngành:
- Đối với 01 điểm Chốt: Bố trí từ 15 đến 25 người, do 01 đồng chí Công an thị
xã làm Tổ trưởng, 01 Tổ phó (Ban CHQS), thành viên tham gia chốt (Công an,
Quân sự, Y tế, Bảo vệ dân phố, Dân quân cơ động và Quản lý thị trường).
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- Chia quân số thành 03 ca, đảm bảo kiểm soát 24/24h, mỗi ca do 01 đ/c Công
an thị xã làm Ca trưởng (giao đ/c Tổ trưởng phân công cụ thể từng ca).
2. Nhiệm vụ của các lực lượng tại các điểm Chốt:
Theo sự chỉ đạo của Công an thị xã (Tổ trưởng).
3. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm Chốt:
3.1. Giao Công an thị xã bố trí 01 đồng chí lãnh đạo cấp Đội làm Tổ trưởng,
chuẩn bị rào chắn, bộ đàm, công cụ hỗ trợ phục vụ các lực lượng làm nhiệm vụ.
Xây dựng phương án chi tiết trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt xong trước
17h00' ngày 02/8/2021.
Chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt, hậu cần phục vụ các điểm Chốt như các bữa
ăn, nước uống các điều kiện cần thiết khác.
3.2. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã bố trí mỗi chốt 01 đồng chí làm Tổ phó; phối
hợp Công an thị xã dựng Nhà bạt phục vụ các điểm chốt;
3.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đảm bảo kinh phí hỗ trợ lực lượng
tham gia làm nhiệm vụ;
3.4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh và các
UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết
và phối hợp thực hiện; Tạo mã QR tại các điểm chốt để người tham gia giao thông
thực hiện khai báo điện tử tại các Chốt, tránh ùn tắc giao thông; phối hợp với Công
ty TNHH Truyền hình cáp quang Việt Nam để lắp đặt hệ thống Wifi phục vụ nhiệm
vụ khai báo điện tử tại các Chốt liên ngành;
3.5. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường: Bố trí 01 nhà vệ sinh di động tại
các vị trí điểm Chốt mềm liên ngành;
3.6. Giao Trung tâm Y tế thị xã trang bị nước sát khuẩn, khử khuẩn, khẩu
trang y tế và máy đo thân nhiệt để các Tổ chốt thực hiện nhiệm vụ.
4. Công tác phối hợp hiệp đồng tại các điểm Chốt: Giao Công an thị xã chủ
trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Đội Quản lý thị trường số
2 và UBND các phường: Tân Hồng, Phù Chẩn, Đình Bảng, Châu Khê triển khai lực
lượng tại điểm Chốt mềm liên ngành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND, Công an, Ban Chỉ huy
Quân sự, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Đài
phát thanh, Trung tâm Y tế thị xã, Đội quản lý thị trường số 2, UBND các phường và
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- TT. Thị ủy, HĐND thị xã;
(b/cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT.
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