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                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Đoan Hùng, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm dừng hoạt động tại các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đoan Hùng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG 

 

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 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc thành lập bổ sung 11 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa 

ngõ giao thông ra, vào tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Công văn số 4677/UBND-KGVX ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc triển khai một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, sau khi trao 

đổi thống nhất với các cơ quan, đơn vị, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tạm thời dừng hoạt động tại 05 chốt kiểm dịch y tế liên ngành để 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đoan Hùng (Ban hành tại 

Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ) và các 

điểm chốt đường mòn, lối mở do xã quản lý.  

- Thời gian thực hiện tạm dừng từ 13 giờ 30 phút ngày 14/10/2021.   

Điều 2. Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chịu trách 

nhiệm phối hợp, chỉ đạo các lực lượng liên quan của xã bố trí thành phần trực, 

trông coi bảo vệ giữ gìn tài sản, cơ sở vật chất tại các chốt đến khi có thông báo 

mới.  

Đề nghị các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách chốt tăng cường nắm bắt 

tình hình và chỉ đạo việc bảo quản cơ sở vật chất tại các chốt.  



Trung tâm Y tế huyện thực hiện tổng hợp, đề xuất kinh phí đảm bảo chi 

trả chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia chốt theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan, các ông (bà) được giao nhiệm vụ trực chốt; Chủ tịch 

UBND xã Vụ Quang, Bằng Luân, Chí Đám, Hợp Nhất, Hùng Xuyên chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT; 

- TTHU, TTHĐND; 

- Như Điều 3; 

- TV BCĐ; 

- Lưu: VT, YT. 

 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Anh Hùng 
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