
 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:            /UBND-KGVX 

V/v thực hiện các biện pháp kiểm soát 

tại các Chốt kiểm soát phòng dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày           tháng 8 năm 2021 

   

   Kính gửi: 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 

 

Để thực hiện thống nhất trong công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào 

tại các Chốt kiểm soát phòng dịch của tỉnh, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, 

vừa tạo thuận lợi cho người dân và lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Từ 12 giờ 00 phút ngày 10/08/2021: Thôi không áp dụng biện pháp 

“…lực lượng công an giao thông dẫn đường cho người, phương tiện từ Chốt kiểm 

soát đi qua địa bàn tỉnh (không dừng, nghỉ trên địa bàn) đến Chốt kiểm soát dịch 

của tỉnh lân cận” (đã chỉ đạo tại Văn bản số 3446/UBND-KGVX ngày 07/8/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh). 

 2. Tất cả người về và đi qua địa bàn tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính 

với vi rút SARS-CoV-2 được thực hiện trong thời hạn 72 giờ theo phương pháp RT-

PCR hoặc test nhanh kháng nguyên; trường hợp không đủ điều kiện thì bắt buộc phải 

thực hiện xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên) tại các Chốt để giám sát dịch tễ.  

 3. Căn cứ kết quả xét nghiệm và khai báo y tế, áp dụng các biện pháp như sau: 

 - Đối với các trường hợp cho kết quả xét nghiệm “dương tính” và “đến từ các 

tỉnh, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16” lập tức thu 

dung về cơ sở cách ly, tổ chức xét nghiệm khẳng định RT-PCR và các bước tiếp theo 

theo quy định hiện hành (Nội dung này do ngành Y tế chủ trì, ngành Công an phối 

hợp thực hiện). 

 - Đối với các trường hợp đến từ các tỉnh, thành phố không áp dụng giãn cách 

theo Chỉ thị 16, có kết quả xét nghiệm “âm tính” và chỉ có nhu cầu đi qua địa bàn 

tỉnh (không dừng, nghỉ) thì được phép di chuyển và chỉ phải thực hiện khai báo, xác 

nhận cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.  

+ Giao Sở Y tế khẩn trương ban hành mẫu Giấy xác nhận để sử dụng thống 

nhất tại các Chốt (bao gồm các thông tin: thông tin về Chốt, địa điểm, điện thoại; 

thông tin khai báo y tế của cá nhân; đi từ đâu đến; thời gian đến điểm Chốt vào tỉnh; 

lộ trình di chuyển; dự kiến thời gian, điểm Chốt khi ra khỏi tỉnh); đồng thời, yêu cầu 

các trường hợp trên phải nộp lại Giấy xác nhận tại Chốt đầu ra khỏi tỉnh để phối hợp 

quản lý, giám sát. 



 

 

 

+ Trường hợp bất khả kháng (do hỏng phương tiện, tai nạn, thiên tai,…) phải 

dừng, đỗ dọc đường thì phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương (thông qua 

Tổ trưởng khu dân cư) và tất cả những người liên quan trước khi tiếp xúc. Đối với 

trường hợp này chính quyền địa phương, khu dân cư phải chịu trách nhiệm áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch đã quy định. 

+ Nội dung này do Chốt trưởng - lực lượng công an tham gia Chốt thông báo 

cụ thể các thông tin cho các Chốt đầu ra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy 

vết và xử lý nếu cố tình vi phạm. 

- Đối với các trường hợp đến từ các tỉnh, thành phố không áp dụng giãn cách 

xã hội, có kết quả xét nghiệm “âm tính” mà có nhu cầu lưu trú trên địa bàn tỉnh phải 

khai báo và Chốt trưởng chịu trách nhiệm thông báo cho công an địa bàn để quản lý 

và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo các quy định đã ban hành. (Nội 

dung này giao Công an tỉnh hướng dẫn cụ thể để lực lượng công an tại các Chốt và 

tại địa bàn thực hiện). 

 4. Các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát: 

 - Thông tin, quán triệt tinh thần tự giác của người dân; đồng thời nêu rõ nếu 

trường hợp nào khai báo không trung thực và vi phạm các cam kết, quy định sẽ bị 

xử lý nghiêm khắc (về hành chính và cả hình sự) theo quy định. 

 - Xử lý công việc tuân thủ theo đúng quy định, đồng thời phải linh hoạt để 

không gây bức xúc và các trở ngại không đáng có với người dân. 
 

 Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, 

thành, thị khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- TV BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các Chốt KS PD COVID-19 tỉnh; 

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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