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THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:           /QĐ-UBND Hoài Nhơn, ngày         tháng 9 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Chốt kiểm tra y tế 

phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm tập kết, trung chuyển 

hàng hóa tập trung ở khu phố An Dưỡng 1, phường Hoài Tân 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

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 Công văn số 5905/UBND-KT ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Bình 
Định về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh gắn với công tác phòng, 
chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Thông báo số 2413/TB-UBND ngày 25/9/2021 của UBND thị xã Hoài 
Nhơn về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã - Phạm Văn Chung về 
thành lập điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tập trung tại khu phố An Dưỡng 1, 
phường Hoài Tân để thuận tiện trong việc kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19; 
Quyết định số 12772/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Hoài 
Nhơn về việc kiện toàn Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm tập 
kết, trung chuyển hàng hóa tập trung ở khu phố An Dưỡng 1, phường Hoài Tân; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Chốt kiểm 
tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tập 
trung ở khu phố An Dưỡng 1, phường Hoài Tân. 

Điều 2. Giao Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm tập kết, 
trung chuyển hàng hóa tập trung ở khu phố An Dưỡng 1, phường Hoài Tân chủ trì, 
phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quy chế này đúng theo quy định 
pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên 
quan và Chốt kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT. Thị ủy; TT. HĐND thị xã; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 của Thị ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 phường Hoài Tân; 

- UBND – Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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QUY CHẾ 

Hoạt động của Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm tập kết, 

trung chuyển hàng hóa tập trung ở khu phố An Dƣỡng 1, phƣờng Hoài Tân 

(ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày……tháng 9 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn) 

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tƣợng điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm, chế độ làm việc 
của Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây viết tắt là Chốt kiểm tra) 
tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tập trung ở khu phố An Dưỡng 1, phường 
Hoài Tân (sau đây viết tắt là Điểm tập kết). 

2. Chốt kiểm tra, tất cả người và phương tiện ra vào, bốc xếp hàng hóa, hoạt 
động tại Điểm tập kết chịu sự điều chỉnh của Quy chế này. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động 

1. Chốt kiểm tra hoạt động liên tục 24/24h tất cả các ngày trong tuần; thời gian 
bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ 06 giờ 00 ngày 26/9/2021 đến khi kết thúc nhiệm vụ. 
Mọi hoạt động của Chốt kiểm tra đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, do 
Chốt trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và sự chỉ đạo của UBND – Trung 
tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã. 

2. Thành viên Chốt kiểm tra chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết và hoàn thành 
công việc, nhiệm vụ được giao, theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật. Trường 
hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay cho Chốt trưởng xem xét, giải 
quyết theo đúng quy định pháp luật. 

3. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động của 
Chốt kiểm tra. 

CHƢƠNG II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Chốt trƣởng 

1. Phụ trách chung, chủ trì, điều hành mọi hoạt động của Chốt kiểm tra đối với 
người, phương tiện ra vào, bốc xếp hàng hóa và toàn bộ hoạt động tại Điểm tập kết, 
phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối đúng theo quy định pháp luật về công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi 
trường, phòng cháy chữa cháy… 

2. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Chốt kiểm tra thực hiện 
nhiệm vụ, công việc cụ thể thống nhất, khoa học và đạt hiệu quả cao nhất. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thị xã về kết quả 
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hoạt động của Chốt kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất 
theo yêu cầu của UBND thị xã.  

Điều 4. Chốt phó 

1. Thay mặt Chốt trưởng điều hành hoạt động của Chốt kiểm tra khi Chốt 
trưởng đi vắng và được ủy quyền.  

2. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Chốt kiểm tra theo 
nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh vượt thẩm 
quyền để Chốt trưởng xem xét, giải quyết.  

Điều 5. Thành viên Chốt kiểm tra 

1. Chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao 
đảm bảo về tiến độ, chất lượng và đúng theo quy định pháp luật. 

2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chốt trưởng, Chốt phó về chất lượng, hiệu 
quả của từng công việc được giao. 

3. Đảm bảo tuân thủ tuyệt đối đúng theo quy định pháp luật về công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi 
trường, phòng cháy chữa cháy… 

CHƢƠNG III 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CHỐT KIỂM TRA 

Điều 6. Chế độ làm việc 

1. Chốt kiểm tra làm việc theo chế độ tập thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại 
Quyết định số 12772/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn. 

- Kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người, phương tiện ra 
vào, bốc xếp hàng hóa và toàn bộ hoạt động tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa 
tập trung ở khu phố An Dưỡng 1, phường Hoài Tân, phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối 
đúng theo quy định pháp luật về công tác phòng, chống dịch COVID-19, an ninh trật 
tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy… 

- Tuyệt đối không để phương tiện vận chuyển hàng hóa đậu, đỗ không đúng nơi 
quy định của Điểm tập kết, như: dọc tuyến đường từ Quốc lộ 1A và Cụm công nghiệp 
Hoài Tân, khu vực phía Bắc đối diện Chốt kiểm tra (kể cả phương tiện ra và vào Điểm 
tập kết); khi phương tiện vào đậu, đỗ để kiểm tra y tế phải cách ít nhất 40m - 50m từ 
đường vào Cụm công nghiệp; đảm bảo người và phương tiện không phận sự liên quan 
(nhất là công nhân làm việc tại Cụm công nghiệp phải giữ khoảng cách ít nhất 40m - 
50m với phương tiện và người giao, nhận hàng hóa tại Điểm tập kết).  

- Rào chắn, chốt cứng các đường mòn, lối mở, cảnh báo và tuyệt đối không cho 
người, phương tiện, gia súc ra vào Chốt kiểm tra, Điểm tập kết mà không có sự đồng 
ý của Chốt kiểm tra. 

- Bắt buộc tất cả mọi người phải tuyệt đối thực hiện nghiêm túc quy định phòng 
chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật, Công văn số 5905/UBND-KT ngày 
22/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn 
tỉnh gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Yêu cầu tất cả người trên phương tiện (bao gồm: lái xe, phụ xe, người phục vụ 
trên xe, nhân viên xếp, dỡ hàng hóa đi theo xe) tuyệt đối phải: 

+ Thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K” (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng 
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cách – Không tập trung – Khai báo y tế). 

+ Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 còn giá trị 
do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét nghiệm cấp. 

+ Hạn chế rời khỏi cabin của xe; trường hợp rời khỏi cabin của xe phải mang 
quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, mũ, găng tay, bao giầy, thực hiện nghiêm “nguyên 
tắc 5K”; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện 
sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ít 
nhất 30 giây trước, trong và sau khi ra vào Chốt kiểm tra và Điểm tập kết; sử dụng các 
phương tiện thông tin để liên lạc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. 

- Yêu cầu đơn vị (người) giao nhận hàng hoá chịu trách nhiệm về việc xếp dỡ 
hàng hoá, không tiếp xúc với người trên phương tiện; thực hiện nghiêm “nguyên tắc 
5K”; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà 
phòng trong ít nhất 30 giây trước, trong và sau khi ra vào Chốt kiểm tra và Điểm tập kết. 

- Phun thuốc khử khuẩn, tiêu độc, khử trùng phương tiện và hàng hóa trên xe 
03 lần (khi phương tiện vào Chốt kiểm tra; khi mở cửa bốc xếp hàng; khi bốc xếp 
hàng xong, phương tiện rời đi). 

- Tuyệt đối không cho người trên phương tiện, người giao nhận hàng, người 
bốc xếp hàng ở/lưu trú, tập trung ăn uống tại Điểm tập kết; buộc tất cả người và 
phương tiện phải rời đi sau khi đã giao/nhận hàng xong. 

- Yêu cầu đơn vị, tiểu thương, người đến giao, nhận hàng phải đăng ký danh sách 
người và phương tiện vận tải (họ tên, địa chỉ cư trú (xóm/tổ, thôn/khu phố, xã/phường), 
Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, số điện thoại…) gửi cho Chốt kiểm tra 
và UBND các xã, phường nơi cư trú, nơi sẽ đi qua để thực hiện tầm soát, xét nghiệm 
SARS-CoV-2 theo quy định. 

- Tổ chức tuần tra, kiểm soát, tiêu độc khử trùng và xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm theo quy định pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Chốt kiểm tra hoạt động liên tục 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần; thời 
gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ 06 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2021 đến khi kết 
thúc nhiệm vụ. 

Điều 7. Chế độ báo cáo  

Chốt kiểm tra báo cáo định kỳ lúc 11h00 và 23h00 hoặc đột xuất (trường hợp 
dương tính với SARS-CoV-2…), theo yêu cầu của UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng 
chống dịch COVID-19 thị xã; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã. 

Điều 8. Kinh phí hoạt động  

Kinh phí chi hoạt động của Chốt kiểm tra theo quy định tài chính hiện hành. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Quy chế này áp dụng cho Chốt kiểm tra; người, phương tiện, hàng hóa 
ra, vào, giao nhận hàng hóa tại Điểm tập kết.  

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, phòng, ban và UBND – Trung tâm 
Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các xã, phường: 

1. Chốt kiểm tra (do đại diện Công an thị xã làm Chốt trưởng): kiểm tra y tế 
phòng, chống dịch COVID-19 đối với người, phương tiện ra vào, bốc xếp hàng hóa và 
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toàn bộ hoạt động tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tập trung ở khu phố An 
Dưỡng 1, phường Hoài Tân, phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối đúng theo quy định pháp 
luật về công tác phòng, chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn 
giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy…. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã: chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoài Tân 
khoanh vùng, rào chắn, chốt cứng các đường mòn, lối mở tự phát vào Điểm tập kết. 

3. Phòng Quản lý đô thị: bố trí đầy đủ cơ sở vật chất: nơi ở, điện, nước sinh 
hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm tra đảm bảo kiên cố trong mùa mưa 
bão và công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định; bố trí thùng rác hợp vệ 
sinh, hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt thông thường theo quy 
định; Tổ chức phân luồng, sắp xếp vị trí bốc xếp hàng hóa tại Điểm tập kết, tránh tình 
trạng ùn tắc giao thông, tránh tập trung đông người để giảm thiểu nguy cơ bị lây 
nhiễm COVID-19. 

4. Phòng Y tế tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác 
phòng chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật tại Điểm tập kết; phun khử 
khuẩn, tiêu độc, khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa; quản lý chất thải y tế, bố trí 
đầy đủ thùng rác hợp vệ sinh, hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý rác thải y tế theo 
quy định phòng chống dịch.  

Bố trí đầy đủ, kịp thời nhân lực, điều kiện vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế 
(khẩu trang, khử khuẩn, mặt nạ chống giọt bắn, găng tay…) cho Chốt kiểm tra; thực 
hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại chỗ khi cần thiết cho người trên 
phương tiện vận tải hàng hóa mà giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 hết hiệu lực; lập dự 
toán chi và mức thu tạm thời để đảm bảo chi phí hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19 tại Điểm tập kết gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định. 

5. UBND phường Hoài Tân: phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức 
khoanh vùng, rào chắn, chốt cứng các đường mòn, lối mở kết nối với điểm tập kết, 
trung chuyển hàng hóa; phối hợp với Chốt kiểm tra lập thủ tục xử lý các trường hợp vi 
phạm theo quy định pháp luật. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: thẩm định, trình UBND thị xã xem xét dự toán 
tạm thời để đảm bảo chi phí hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Chốt kiểm 
tra và Điểm tập kết. 

7. UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các xã, phường: 
trên cơ sở các đơn vị, tiểu thương, người đến giao, nhận hàng gửi danh sách người và 
phương tiện vận tải (họ tên, địa chỉ cư trú (xóm/tổ, thôn/khu phố, xã/phường), Giấy 
chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, số điện thoại…) lập Kế hoạch thực hiện tầm 
soát, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. 

Điều 11. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, 
đơn vị, phòng, ban, UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các 
xã, phường và các thành viên Chốt kiểm tra phản ánh về Phòng Quản lý đô thị để 
hướng dẫn thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo đề xuất 
UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã xem xét, chỉ đạo./. 
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