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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể các Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch Covid-19 

trên tuyến biên giới đất liền 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

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 các Nghị quyết của Chính phủ số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 về một số 

cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19; số 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt thành lập Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên khu vực biên giới đất liền của tỉnh; 

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 

510/TTr-BCH ngày 10/3/2022 về việc đề nghị giải thể các Trạm kiểm soát liên 

hợp phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới đất liền; kèm theo Công 

văn số 1868/SYT-NVY ngày 16/5/2022 của Sở Y tế và hồ sơ liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giải thể 09 (chín) Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên khu vực biên giới đất liền của tỉnh được thành lập tại 

Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, 

gồm các trạm sau:  

1. Trạm số 1: Bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát.  

2. Trạm số 2: Bờ Nam Sông Mã, bản Tén Tằn, thị trấn Mường Lát.  
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3. Trạm số 3: Bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.  

4. Trạm số 4: Bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.  

5. Trạm số 5: Bản Cháo, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa.  

6. Trạm số 6: Khu vực mốc quốc giới 331, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.  

7. Trạm số 7: Khu vực mốc quốc giới 342, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn.  

8. Trạm số 8: Khu vực mốc quốc giới 348, xã Yên Khương, huyện 

Lang Chánh.  

9. Trạm số 9: Bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, 

Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện Mường 

Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh thực hiện: 

- Tổ chức bàn giao lực lượng tham gia các Trạm kiểm soát liên hợp tiếp 

tục trở về công tác tại các đơn vị đã cử cán bộ tham gia. 

- Giải quyết các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia theo quy định. 

- Thực hiện trình tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận quản lý, sử dụng toàn bộ 

cơ sở vật chất hiện có tại các Trạm kiểm soát liên hợp theo quy định hiện hành. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh bố trí đủ kinh phí, giải quyết chế độ chính sách cho lực lượng tham gia các 

Trạm kiểm soát liên hợp theo quy định; rà soát, kiểm kê toàn bộ cơ sở vật chất tại 

các Trạm kiểm soát liên hợp, bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

quản lý, sử dụng theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Y tế, Tài chính; Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc 

Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, 

Thường Xuân, Lang Chánh; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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