
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập chốt trực phòng, chống covid-19 

trên địa bàn xã Cẩm Điền 

 
 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN   

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh hải 

Dương “về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

” trên địa bàn tỉnh Hải Dương;  

        Căn cứ quyết định số 2445/QĐ-BCĐ ngày 01 tháng 8 năm 2021 của UBND 

huyện Cẩm Giàng Ban hành quy trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt liên ngành cấp 

huyện, cấp xã phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng; 

Căn cứ Công văn số 589/BCĐ-CAH của Ban Chỉ đạo huyện Cẩm Giàng về việc 

tổ chức thực hiện các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên Địa bàn huyện Cẩm 

Giàng; 

 Xét đề nghị của Văn phòng UBND, Trưởng Công an xã Cẩm Điên. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn xã Cẩm Điền gồm các chốt và các thành viên cụ thể như sau: 

1. Chốt số 1:  Thôn Hoàng Hòa từ Quốc lộ 5A (cổng ông Thiêm) vào thôn 

Hoàng Hòa  

(có danh sách các thành viên kèm theo) 

2. Chốt số 2: Thôn Mậu Tài từ Quốc lộ 5A đi vào thôn Mậu Tài;  

(có danh sách các thành viên kèm theo) 

     Điều 2: Nhiệm vụ của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid- 19 thực 

hiện theo quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2021 của UBND 

huyện Cẩm Giàng Ban hành quy trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt liên ngành cấp 

huyện, cấp xã phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng; 

Trưởng các chốt phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Có trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 của xã, Đảng ủy, BCĐ phòng, chống dịch của 

huyện, Công an huyện theo quy định.  

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng các chốt có thể đề xuất Ban chỉ đạo, 

đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo quyết định việc trưng dụng thêm cán bộ, công 

chức, người lao động tại xã. Chấm công đầy đủ cho các thành viên;  
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        Cẩm Điền, ngày 01 tháng 8 năm 2021 



Đồng chí Trưởng chốt có quyền quyết định, xử lý các vụ việc tại chốt 

mình quản lý, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo xã vụ việc quá thẩm quyền. 

Các thành viên tiểu ban được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện 

hành và được Nhà nước bảo hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; được cung 

cấp thiết bị bảo hộ, cơ sở vật chất trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

Thành viên các chốt tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 
 

 Điều 3. Văn phòng HĐND- UBND xã, các ông, bà có tên tại điều 1, các 

ông, bà có liên quan  căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND huyện Cẩm Giàng (để báo cáo);  

- BCĐ huyện Cẩm Giàng (để báo cáo);                                                                                                                            

- TT Đảng ủy xã (để báo cáo);                                                                                                                            

- TTHĐND xã  (để báo cáo);                                                                                                                                   

- Như điều 4; 

- Lưu VP. 

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Huy Đoàn 

 

 

 

 


