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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc dừng hoạt động các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban
hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”;
Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 2377/CAT-PV01 ngày
16/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Dừng hoạt động các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch
COVID-19 liên ngành trên đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và
yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã La Gi thành lập tại Quyết định số
1705/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 và Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày
22/7/2021 kể từ 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 10 năm 2021.
Điều 2. Giao nhiệm vụ:
1. Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải: Lập phương án và chỉ đạo lực
lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm
soát xe trên tuyến đường bộ, việc thực hiện công tác an toàn phòng, chống
dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải công cộng theo quy định.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo lực lượng công an cấp huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát
các phương tiện vận tải công cộng di chuyển vào địa phương mình quản lý.
- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát cộng đồng, phát
huy vai trò, trách nhiệm của Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, kịp thời phát
hiện người về từ vùng dịch để thực hiện khai báo y tế, cách ly y tế theo quy
định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám
đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BCDQGPCD COVID-19;
- VPCP, BCA, BYT, BGTVT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh;
- Báo BT, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXNV. Hương
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