
U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
THI  xA CIA LO Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Sé: /QD-UBND Czra Lô, ngày 18 tháng 8 nàm 2021 

QUYET D!NH 
V vic thành 1p các ch6t kim soát phông, chng dlch  bnh Covid-19 

IJY BAN NHAN DAN TH! xA CIA LO 

Can ct Lut Td chtc chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; Luát Sü'a 
dói bó sung m5t so diêu cia Luçt To chi'c GhInh phi và Luçt TO chic chmnh 
quyén djaphztong ngày 22/11/2019, 

C!án th Luçt PhOng, chO'ng bnh truyn nhilm ngày 21/1]/2007, 

Cän ci'Nghj djnh sO' 101/2010/ND-CP ngày 30/9/2010 cia ChInhphi quy 
djnh chi tiêt thi hành mt sO diéu cia Lut PhOng, chOng bnh truyén nhiém; 

('an ci Cong van sO' 5974/UBND - VX ngày 18/8/2021 cza UBND tinh 
Ngh An ye vic triên khai các diem chOtphOng chóng d/ch COVID-19, 

Theo d nghj cia Thg trrc Ban Chi dçio thi xâ Czca LO vé'phOng, chO'ng 
djch bçnh viêm du&ng hO hap cap do ching mO'i cia vi rtt Corona gay ra 
(Covid-19). 

QUYET DNH 

Diu 1: Thânh 1p 04 ch& kim soát phông, chng djch bnh COVID-19 
trên dja bàn thj xà Cira Lô, gôm: 

Ch& 1: Ngà ba du?mg Hang Düa - Dung 72m 

Cht 2: NgO sé 7, thring Hoàng Van Cu, khi 2 Nghi Hôa 

Ch& 3: Ngã ba duxng Phtm Nguyn Du - duing Cira Hi 

Ch& 4: Ngã ba duing yen Song Lam - dutng Cira Hi. 

- Nhân s11 duçic diu dng, b trI tai 04 ch& kim soát nêu trên th hiên t?i 
Phuo'ng an bô trI 1irc lucing chôt chn, phong tôa, kiêm soát phông, chông djch 
COVID-19 trên thj xä Cira Lô kern theo Quyêt djnh nay. 

- Th?ñ gian trrc tai  cht: 24/24 gRi, chia 1am 04 ca x 06 giè' mi Ca: Tr 
oohoo' - 06h00; 06h00 - 12h00'; l2hoot - 18h00'; 18h00' - 24h00', Cac ca thirc 
hin luân phiên nhau theo si.r phân cong cüa T tru&ng. 

Diu 2: Nhiêm vu cüa các cht kim soát 

Kim soát ngi.thi, phucing tin 4n tài ralvâo dja bàn thj xa cira Lô và xfr 1 
dung các quy ctnh hin hành cüa Thu tuàng chInh phü, B Y tê, UBND tinh Ngh 
An, UBND thj xã Cira Lô ye cOng tác tác phông, chOng dch bnh Covid-19. 

Diêu 3: Phân cong nhim vy 

1. Cong an thj xã Cira Là: 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Doãn Tién Dung 

- Là chôt trtthng, chju trách nhirn diu hành chung mpi hoçtt dng cüa chôt 
kiêm soát; phân cong can b trong chôt thrc hin nhim vy. duqc giao theo dung 
quy djnh. 

- Bão dam an ninh trt tir, hithng dan, phân 1ung, không d xãy ra ách tc 
giao thông trong qua trInh kiêm tra tai  chôt kiêm soát. 

- Diu khin dung các phro'ng tin d hrc 1ung cüa ch& tin hành kirn tra 
các bin pháp phông, chông djch bnh theo ding quy djnh. 

- Xir 1 nghiêm các hành vi vi phçirn pháp 1ut v trt tr an toàn giao thông 
va các vi phm quy djnh ye phông, chông djch bnh Covid-19. 

- Kjp thi tham muu Ban chi do thj xã xu 1 các tInh huông phát sinh phi 
hçip vâi tInh hInh djch bnh Covid-19. 

2. Trung tam Y th thj x tham rniu b trI xe ciru thuong dê vn chuy&i cac 
tru'ng hçp nghi nhiêm Covid-19 ye kbu cách ly y tê và co s diêu trj theo dung 
quy djnh (nCu có); dam báo các diêu kin, trang thiêt bj can thiêt phiic v1i cong 
tác kiCm soát, phông chông djch bnh Covid-19 ti diem chôt (t khai y té, dung 
djch sat khuân, may do than nhiêt, bInh phun khu khuân). 

3. Ban Chi huy Quân s1r thj xA, Don BPCK Cáng Cira Lô - Ben Thüy, Dc n 
Thanh niên th xã Cira Lô buy dng, bô trI lirc ltrçmg i môi chôt theo dung so 

1ung nCu ti phrnmg ánkèm theo Quyêt djnh nay dê tharn gia tIc hin nhi m 
viitheo pbân cong cüa To tru&ng (huó'ng dan khai báo y tê, ho tr do than nhi t, 
triên khai phân mêm J.rng dung, ho trq lam thông djch viên dôi vi ngthi nuc 
ngoài...). 

4. Chi nhánh Din luc Cra Lô b trI ngun din tai  dim chôt chn phiic viii 
sinh boat cüa các thành viên To. 

5. Chü tjch UBND các phithng: Di vi cac phung có da phn giáp ranh 
vói các huyn khác, can ctr tInh hInh thirc tê ti dja phuang, Chü tjch UBND 
phu'ô'ng quyCt djnh thành lQp them các chôt kiêm soát ngui và phuo'ng t n 
ra/vào thj xâ qua dja bàn phumg mInh. 

Diti 4: Quyt djnh nay có hiu lirc ke tu ngày k. 

Chánh Van phông HDND - UBND thj xã; Tru&ng Cong an thj xä; Chi tiuy 
tru6ng Ban chi huy Quân sr thj xâ; Don tru'ông Don BPCK Cãng Cua Lô - Ben 
Thüy; BI thir Thj doàn Cira Lô; Tri.rông các phông chuyên mon tbj xâ có lien 
quan; Giám dOe Chi nhánh din 11rc Cua Lô; Chü tjch UBND các phung vã ác 
to chuc, cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyet dnh này./ 1  .- 

f%TO'j iz1iln: 

-NhixDiêu4; 
- BCDPCDB Tinh (de b/c); 
- Thung trrc Tiith üy (dé b/c); 
- Thumg tnrc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Thung trirc: Thj üy, HDND TX; 
- BCDPCD COVID-19 TX; 
- Lint: VT, CA 
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