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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập 10 Chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19  

tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Phú Thọ 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

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 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 một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngàỵ 01/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 
Corona gây ra; 

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tại 
Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện ngày 19/7/2021; 

Theo đề nghị của Sở Y tế về việc lập các Chốt kiểm soát phòng dịch 
COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Phú Thọ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập 10 Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa 

ngõ giao thông ra vào tỉnh Phú Thọ bằng đường bộ (sau đây gọi tắt là Chốt kiểm 

soát), cụ thể như sau: 

1. Địa điểm đặt Chốt kiểm soát: 

- Chốt số 1 tại: Nút giao IC07, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Tp. Việt Trì. 

- Chốt số 2 tại: Sau cầu Việt Trì, Tp. Việt Trì. 

- Chốt số 3 tại: Sau cầu Hạc Trì, Tp. Việt Trì. 

- Chốt số 4 tại: Sau cầu Văn Lang, Tp. Việt Trì. 

- Chốt số 5 tại: Nút giao IC08, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, huyện Phù Ninh. 

- Chốt số 6 tại: Nút giao IC09, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Tx. Phú Thọ. 

- Chốt số 7 tại: Nút giao IC10, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, huyện Cẩm Khê. 

- Chốt số 8 tại: Sau cầu Trung Hà, huyện Tam Nông. 

- Chốt số 9 tại: Sau cầu Đồng Quang, huyện Thanh Thủy. 

- Chốt số 10 tại: Nút giao IC11, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, huyện Hạ Hòa. 

2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 21/7/2020 cho đến 

khi có thông báo mới. 

 



Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao UBND các huyện, thành, thị (nơi có địa điểm đặt Chốt) chủ trì, tổ 

chức triển khai thực hiện việc bố trí lực lượng và vận hành các Chốt kiểm soát 

phòng dịch COVID-19 nêu trên; chủ động nghiên cứu, bố trí lực lượng cho phù 

hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn tại mỗi Chốt, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm 

vụ kiểm soát 100% người, phương tiện đi vào địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát 

hiện, hạn chế nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập. 

- Giao Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị trong quá trình triển khai, 

vận hành, thực hiện nhiệm vụ của các Chốt kiểm soát. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân biết, phối hợp 

thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, 

Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Đại Dũng  

- Như điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- BCĐQG PCD COVID-19;     (báo cáo) 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- CVP, các PCVP;  

- Lưu: VT, VX3. 
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