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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp  

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại ga Minh Khôi 

 

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 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 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; 

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường 

sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5236/SGTVT-

QLVT ngày 21/10/2021 về việc đề nghị thành lập Chốt kiểm soát liên ngành 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Ga Minh 

Khôi, huyện Nông Cống. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 tại ga Minh Khôi, huyện Nông Cống, cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần: Đại diện Công an huyện Nông Cống; cán bộ Chi nhánh 

vận tải đường sắt Bỉm Sơn; cán bộ ga Minh Khôi; cán bộ Sở Giao thông vận tải; 

cán bộ Trung tâm y tế huyện Nông Cống. Trưởng chốt kiểm soát liên ngành do 

đại diện Công an huyện Nông Cống phụ trách. 

2. Thời gian hoạt động của Chốt: Bắt đầu từ ngày 25/10/2021 cho đến 

khi có thông báo mới; thực hiện trực, kiểm soát theo biểu đồ chạy tàu đến các 

Ga đảm bảo kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch (kể cả thứ Bảy, 

Chủ nhật, ngày lễ, tết và ngày nghỉ). 
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Điều 2. Nhiệm vụ của Chốt kiểm soát liên ngành 

1. Chốt kiểm soát liên ngành chia thành 02 ca để hoạt động, trong đó mỗi 

ca trực gồm: 02 cán bộ Công an huyện Nông Cống; 01 cán bộ Chi nhánh vận tải 

đường sắt Bỉm Sơn; 01 cán bộ ga Minh Khôi; 01 cán bộ Sở Giao thông vận tải; 

02 cán bộ Trung tâm y tế huyện Nông Cống. 

2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tất cả hành khách đi, đến ga Minh Khôi 

để nhắc nhở, yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định. 

3. Kịp thời phân luồng hành khách đến các nhà ga, trong đó cần xác định 

rõ hành khách là người Thanh Hóa, hành khách đến tỉnh Thanh Hóa để công 

tác, du lịch, thăm thân... (phân luồng theo địa bàn các huyện, thị xã, thành 

phố); hành khách đi các tỉnh, thành phố khác. 

4. Trên cơ sở kết quả phân luồng hành khách theo quy định tại khoản 3 

Điều này, khẩn trương thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 các huyện, thị xã, thành phố về thông tin hành khách sẽ di chuyển về địa 

phương để thực hiện cách ly theo quy định; trực tiếp là đồng chí Bí thư Huyện 

ủy, Thị ủy, Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

Giám đốc Trung tâm y tế cấp huyện, làm cơ sở để các địa phương xây dựng 

phương án đón hành khách từ các nhà ga và tổ chức thực hiện cách ly, theo dõi y 

tế theo quy định.  

5. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc tổ chức đón 

hành khách về các địa phương.  

6. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia Chốt kiểm soát liên 

ngành do Trưởng chốt phân công.  

7. Sau mỗi đợt đón hành khách trên các chuyến tàu, Trưởng Chốt kiểm 

soát liên ngành có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình 

kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh và gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này, Công 

an huyện Nông Cống, Chi nhánh vận tải đường sắt Bỉm Sơn, ga Minh Khôi, Sở 

Giao thông vận tải, Sở Y tế cử cán bộ tham gia Chốt kiểm soát liên ngành đảm 

bảo đúng số lượng. 

2. Công an huyện Nông Cống chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia Chốt kiểm soát liên ngành, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; bố trí đầy đủ các điều kiện cần thiết phục 

vụ hoạt động của Chốt kiểm soát liên ngành và bảo đảm ăn, nghỉ, sinh hoạt cho 

lực lượng tham gia. 

Trưởng Chốt kiểm soát liên ngành chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp 
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luật và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

3. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn trong công tác phòng, 

chống dịch, bao gồm cả việc thực hiện cách ly y tế; bảo đảm các điều kiện vật 

tư, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác kiểm soát dịch tại Chốt kiểm 

soát liên ngành. 

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng tại ga Minh Khôi để 

bảo đảm an ninh, trật tự tại chốt kiểm soát. 

5. Chủ tịch UBND huyện Nông Cống có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ 

với các đơn vị liên quan, kịp thời hỗ trợ các lực lượng tham gia tại Chốt khi có 

đề nghị, đảm bảo Chốt kiểm soát liên ngành hoạt động hiệu quả, đúng quy định 

của pháp luật.  

6. Kinh phí hoạt động của Chốt kiểm soát liên ngành được lấy từ nguồn 

ngân sách nhà nước. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan, tham mưu, cân đối nguồn kinh phí và hướng dẫn, thanh quyết toán kinh 

phí, đảm bảo hoạt động của Chốt kiểm soát liên ngành theo quy định.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế, Giao thông 

vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Bỉm Sơn; 

Trưởng ga Minh Khôi; Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Thủ trưởng các ngành, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4 QĐ; 

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế (để b/c); 

- TTr Tỉnh uỷ, TTr HĐND (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch tỉnh; 

- Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, CN (V). 

CHỦ TỊCH 

 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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