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QUY ĐỊNH
Kiểm soát y tế tại các Chốt kiểm soát phòng,

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này điều chỉnh việc thực hiện kiểm soát y tế tại các Chốt kiểm 

soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây 
gọi tắt là Chốt kiểm soát).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này được áp dụng đối với các Chốt kiểm soát; lực lượng được 

giao thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát và các cá nhân, tổ chức liên quan.
Chương II

BẢO ĐẢM LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN, THỜI GIAN
LÀM VIỆC TẠI CHỐT KIỂM SOÁT

Điều 3. Lực lượng tham gia
Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát gồm: Công an, Y tế, 

Quân sự, đoàn thanh niên… (ưu tiên bố trí cán bộ đã được tiêm vắc xin) theo 
các Quyết định thành lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam. Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
căn cứ tình hình thực tế đề xuất bổ sung nhân sự tại các chốt, bảo đảm hoàn 
thành nhiệm vụ.

Điều 4. Điều kiện và phương tiện làm việc
1. Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất để làm việc lâu dài trong mọi điều kiện 

thời tiết (nơi ăn, nghỉ, làm việc…), các phương tiện (bàn ghế, sổ ghi chép, loa, 
máy vi tính…), trang phục phòng hộ và các thiết bị chuyên môn phục vụ hoạt 
động kiểm soát y tế tại Chốt kiểm soát.

2. Cán bộ tiếp xúc trực tiếp với đối tượng (khai báo y tế, đo thân nhiệt, vận 
chuyển đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm,…) phải bảo đảm trang phục phòng hộ cá 
nhân đúng quy định, phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh.

3. Bố trí khu vực lấy mẫu theo nguyên tắc 01 chiều theo thứ tự các bước: 
(1) chờ lấy mẫu, (2) lấy mẫu, (3) chờ kết quả xét nghiệm, (4) đọc và ghi nhận 
kết quả xét nghiệm. Tại khu vực này, bố trí nhân viên y tế phụ trách hướng dẫn, 
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thực hiện thao tác lấy mẫu, đọc kết quả (theo hướng dẫn tại Công văn số 
5246/BYT-DP ngày 01/7/2021 của Bộ Y tế).

4. Bố trí khu vực riêng để quản lý, cách ly các trường hợp có thân nhiệt 
cao hoặc kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính SARS-CoV-2; 
nhân viên y tế khi tiếp xúc với F0.

5. Bảo đảm hạ tầng mạng wifi, internet và thiết lập mã QR-Code phục vụ 
cài đặt, triển khai phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh bảo đảm công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (khai báo y tế, truy vết…) tại các Chốt kiểm 
soát. 

Điều 5. Thời gian làm việc 
Thực hiện 24/24h, chia 03 ca, mỗi ca 08 giờ.
Điều 6. Công tác phối hợp và xử lý tình huống tại Chốt kiểm soát
Các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát phải phối 

hợp, hiệp đồng chặt chẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, lực lượng 
Công an bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Y tế chịu trách 
nhiệm về các vấn đề liên quan đến yếu tố dịch tễ; chính quyền địa phương và 
các lực lượng liên quan cùng tham gia phối hợp xử lý tốt các vụ việc xảy ra tại 
Chốt kiểm soát.

Chương III
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT Y TẾ TẠI CHỐT KIỂM SOÁT

Điều 7. Đối với phương tiện vận tải, xe khách, xe mô tô, xe máy và các 
phương tiện khác đi qua, không giao nhận hàng, trả khách tại tỉnh

1. Sau khi dừng phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm 
soát điều phối, yêu cầu người điều khiển phương tiện và người phục vụ (riêng xe 
mô tô, xe máy và các phương tiện khác thì yêu cầu tất cả người trên phương 
tiện) tiến hành khai báo y tế, bảo đảm các nội dung sau:

a) Bảo đảm giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 02 mét;  
b) Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào Chốt kiểm soát;
c) Quét mã QR-Code (nếu có);
d) Đo thân nhiệt;
đ) Khai báo y tế;
e) Xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo 

phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong 
vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu (nếu có). Những trường hợp chưa có kết quả xét 
nghiệm thì tiến hành xét nghiệm nhanh (có thu phí theo quy định).

g) Xuất trình danh sách hành khách có các thông tin cơ bản (họ tên, 
CMND/CCCD, nơi lưu trú…), phục vụ truy vết nếu có tình huống dịch phát sinh.

h) Cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, không dừng, đỗ, đón, trả 
khách trên địa bàn tỉnh và đi theo lộ trình quy định (theo mẫu tại Phụ lục I và II). 
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i) Cấp Giấy xác nhận đã kiểm soát y tế để phương tiện tiếp tục lưu thông 
(theo mẫu tại Phụ lục III). Yêu cầu phương tiện di chuyển trên tuyến đường gần 
nhất theo quy định vào tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi/Quốc lộ 
14B - đường Hồ Chí Minh; riêng xe mô tô, xe máy và các phương tiện khác chỉ 
được di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14B - đường Hồ Chí 
Minh để ra khỏi địa bàn tỉnh.

2. Xử lý một số tình huống phát sinh
a) Trường hợp xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính (+): Đưa vào khu 

vực cách ly tạm thời (bố trí tại Chốt kiểm soát); đồng thời, thông báo ngay cho 
Trung tâm Y tế địa phương sử dụng xe chuyên dụng đưa vào cách ly tại cơ sở y 
tế, khử khuẩn phương tiện và khu vực cách ly tạm thời tại Chốt kiểm soát. 

b) Trường hợp người điều khiển phương tiện không có giấy xét nghiệm âm 
tính và không tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch: Không 
cho người và phương tiện lưu thông vào địa bàn tỉnh.

Điều 8. Đối với phương tiện có trả khách, không dừng nghỉ tại tỉnh
1. Quy trình thực hiện như Khoản 1, Điều 7, Quy định này; trong đó, yêu 

cầu người điều khiển phương tiện xác định số lượng hành khách xuống xe, địa 
điểm xuống xe. Sau khi làm việc với người điều khiển phương tiện và người 
phục vụ, tiếp tục mời hành khách dự kiến đến các địa phương trong tỉnh thực 
hiện khai báo y tế, cụ thể:

a) Trường hợp hành khách về Quảng Nam thuộc diện cách ly y tế tập 
trung theo quy định của UBND tỉnh: Thông báo ngay với Trung tâm Y tế địa 
phương tiếp nhận và đưa về cách ly tập trung; tiến hành khử khuẩn phương tiện.

b) Trường hợp hành khách về Quảng Nam thuộc diện cách ly y tế tại 
nhà/nơi lưu trú theo quy định của UBND tỉnh: Yêu cầu khai báo y tế, thông báo 
ngay với địa phương nơi cư trú để thực hiện các biện pháp giám sát theo quy định.

2. Cấp Giấy xác nhận đã kiểm soát y tế để phương tiện tiếp tục lưu thông 
(theo mẫu), trong đó, Giấy xác nhận đã kiểm soát y tế có giá trị thông tuyến 
nội bộ đối với các chốt còn lại trên địa bàn tỉnh (khi đến chốt chỉ xuất trình 
Giấy xác nhận đã kiểm soát y tế, cho tiếp tục lưu thông, không tiến hành các 
bước khai báo y tế).

 Điều 9. Đối với phương tiện vận tải, xe khách, xe môtô, xe máy và các 
phương tiện khác về tỉnh

1. Sau khi dừng phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát 
điều phối, yêu cầu người điều khiển phương tiện và người đi cùng khai báo y tế:

a) Bảo đảm giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 02 mét;
b) Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào Chốt kiểm soát;
c) Quét mã QR-Code (nếu có);
d) Đo thân nhiệt;
đ) Khai báo y tế;
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e) Giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương 
pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ 
kể từ khi lấy mẫu (nếu có). Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm thì tiến hành 
xét nghiệm nhanh có thu phí đối với các trường hợp có nguy cơ.

g) Xuất trình danh sách hành khách có các thông tin cơ bản (họ tên, 
CMND/CCCD, nơi lưu trú…), phục vụ truy vết nếu có tình huống dịch bệnh 
phát sinh.

2. Xử lý một số tình huống phát sinh
a) Trường hợp xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính (+): Đưa vào khu 

vực cách ly tạm thời; đồng thời, thông báo cho Trung tâm Y tế tại địa phương sử 
dụng xe chuyên dụng đưa vào cách ly tại cơ sở y tế, khử khuẩn phương tiện và 
khu vực cách ly tạm thời tại Chốt kiểm soát.

b) Trường hợp người về Quảng Nam thuộc diện cách ly y tế tập trung theo 
quy định của UBND tỉnh: Thông báo ngay với Trung tâm Y tế địa phương để 
tiếp nhận và đưa về cách ly tập trung; tiến hành khử khuẩn phương tiện.

c) Trường hợp người về Quảng Nam thuộc diện cách ly y tế tại nhà/nơi 
lưu trú theo quy định của UBND tỉnh: Yêu cầu khai báo y tế trung thực, thông 
báo ngay với địa phương nơi cư trú để thực hiện giám sát theo quy định. Hướng 
dẫn người dân thực hiện nghiêm yêu cầu “2 điểm, 1 tuyến”, hạn chế dừng, đỗ, 
tiếp xúc với người khác khi về nhà/nơi lưu trú, khai báo y tế ngay với y tế địa 
phương nơi lưu trú.

3. Cấp Giấy xác nhận đã kiểm soát y tế để phương tiện tiếp tục lưu thông 
(theo mẫu), trong đó, Giấy xác nhận đã kiểm soát y tế có giá trị thông tuyến 
nội bộ đối với các chốt còn lại trên địa bàn tỉnh (khi đến chốt chỉ xuất trình 
giấy xác nhận đã kiểm soát y tế, cho tiếp tục lưu thông, không tiến hành các 
bước khai báo y tế).

Điều 10. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa vào/ra tỉnh 
Quảng Nam từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh Quảng Nam tùy diễn biến 
dịch bệnh tại hai địa phương này.

Điều 11. Công tác khử khuẩn và tiêm vắc xin, xét nghiệm đối với lực 
lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt

1. Khu vực làm việc phải được khử khuẩn ít nhất 01 ngày/lần. Phương 
tiện, dụng cụ sử dụng tại chốt (máy đo thân nhiệt, bàn, ghế, bút viết,…) phải 
được vệ sinh thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn. 

2. Khử khuẩn khu vực cách ly tạm thời các trường hợp xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. 

3. Đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát được ưu 
tiên tiêm vắc xin sau khi hoàn thành nhiệm vụ (nếu chưa tiêm); khi đang thực 
hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát được xét nghiệm nhanh kháng nguyên 03 
ngày/01 lần.
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Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Tổ trưởng các Chốt kiểm soát làm đầu mối tổng hợp thông tin, số liệu 

(mốc thời gian thống kê từ 09 giờ ngày hôm trước đến 09 giờ ngày hôm sau) 
báo cáo về Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao 
quản lý các chốt của tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo số liệu về Công an tỉnh 
trước 10 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh theo quy định.

Chương IV
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Điều 13. Công an tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bảo đảm cơ sở vật 
chất, phương tiện tại các Chốt kiểm soát do UBND tỉnh quyết định thành lập. 
Cử cán bộ làm Tổ trưởng Chốt kiểm soát; chịu trách nhiệm phân công, điều tiết 
các lực lượng tham gia; cập nhật thông tin từ các thành viên của chốt để chỉ đạo, 
xử lý; kịp thời báo cáo lãnh đạo xử lý các trường hợp vượt quá thẩm quyền. Báo 
cáo kết quả hoạt động, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp thực hiện tại 
Chốt kiểm soát để UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
tỉnh biết, chỉ đạo kịp thời.

Điều 14. Sở Y tế bảo đảm lực lượng, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ hoạt 
động kiểm soát y tế tại Chốt kiểm soát. Hướng dẫn, cấp bộ xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các Chốt kiểm soát người, phương tiện vào địa 
bàn tỉnh. Phối hợp chuẩn bị khu vực cách ly tạm thời tại Chốt kiểm soát bảo 
đảm an toàn việc cách ly các trường hợp xét nghiệm nhanh có kết quả dương 
tính hoặc có yếu tố dịch tễ.

Điều 15. Sở Giao thông vận tải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện 
trung chuyển người, phương tiện từ chốt kiểm soát đến địa điểm cách ly hoặc 
đến các địa điểm khác theo quy định, nhất là trường hợp người điều khiển 
phương tiện khi xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính hoặc có yếu tố dịch tễ 
phải cách ly tập trung (khi có đề nghị của các chốt kiểm soát và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố). Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phối hợp tham gia thực 
hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các chốt kiểm soát khi có yêu cầu.

Điều 16. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, 
doanh nghiệp liên quan kịp thời xử lý hàng hóa (đặc biệt là hàng tươi sống, 
đông lạnh, có hạn sử dụng ngắn ngày…) trên phương tiện có người điều khiển 
qua xét nghiệm nhanh kết quả dương tính hoặc có yếu tố dịch tễ được đưa đi 
cách ly tập trung. Phối hợp Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh xem 
xét, giải quyết đối với xe vận chuyển hàng hóa vào/ra tỉnh Quảng Nam từ thành 
phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi trong trường hợp UBND thành phố Đà Nẵng 
và UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị kèm theo phương án đảm bảo an 
toàn dịch bệnh cho những người đi trên phương tiện.
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Điều 17. Sở Thông tin - Truyền thông bảo đảm hạ tầng mạng wifi, internet 
và thiết lập mã QR-Code phục vụ cài đặt, triển khai phần mềm ứng dụng trên 
điện thoại thông minh để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
(khai báo y tế, truy vết…) tại các chốt kiểm soát.

Điều 18. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn tiếp tục duy trì lực lượng 
thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực 
lượng tăng cường hỗ trợ khi có yêu cầu của UBND tỉnh.

Điều 19. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quy định 
này ban hành văn bản hướng dẫn quản lý phù hợp với tình hình thực tế tại địa 
phương; bảo đảm lực lượng, cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm 
soát do địa phương thành lập; phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi về bố trí địa 
điểm, điện, nước và các điều kiện cần thiết khác, bảo đảm hoạt động của chốt 
kiểm soát và chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống 
phát sinh tại các chốt kiểm soát đóng trên địa bàn.

Điều 20. Thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bảo đảm các điều kiện 
triển khai thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Chương V
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Khen thưởng
1. Tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy định này sẽ được xem xét, đề nghị 

UBND tỉnh khen thưởng.
2. Khuyến khích người dân phát hiện, tố giác kịp thời những trường hợp khai 

báo không trung thực, vi phạm các quy định khác về phòng, chống dịch bệnh.
Điều 22. Xử lý vi phạm
1. Tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

tùy theo tính chất, mức độ phải bị xem xét xử lý theo quy định.
2. Đối với những trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh thì bị cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của 
pháp luật.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành nghiêm Quy 
định này.

Điều 24. Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các Sở, 
Ban, ngành, UBND các đ ịa ph ư ơ ng kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua V ă n 
phòng UBND tỉnh) để tổng hợp, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi, bảo đảm phù hợp 
với yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.


