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KẾ HOẠCH 

Phối hợp kiểm tra, kiểm soát y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 đối với người và phương tiện ra vào huyện Yên Khánh bằng đường bộ 

 

Thực hiện Kết luận số 37/KL-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình, Công văn 

số 436/UBND-VP6 ngày 24/7/2021, Công văn số 444/UBND-VP6 ngày 

26/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 562/UBND-VP4 ngày 09/8/2021 

của UBND tỉnh về việc phương án phân luồng kiểm tra, kiểm soát y tế đối với 

người và phương tiện ra vào tỉnh Ninh Bình và phân luồng hoạt động vận tải hàng 

hóa trong đô thị thành phố Ninh Bình để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

UBND huyện Yên Khánh xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát người và các phương tiện có 

nhu cầu vào huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình bằng đường bộ, nhất là việc dừng, 

rẽ của các phương tiện ô tô tải có trọng tải trên 05 tấn, máy kéo, rơ mooc hoặc sơ 

mi rơ mooc, các loại xe, máy chuyên dùng đi qua địa bàn; không để lọt người từ 

các địa phương có dịch, bị phong tỏa về các xã, thị trấn mà chính quyền cơ sở, địa 

phương không biết, không nắm được nhằm phát hiện các trường hợp có nguy cơ 

nhiễm SARS-CoV-2; triển khai các biện pháp phòng chống dịch; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

2. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các địa phương có dịch, 

các huyện, tỉnh giáp ranh để nắm bắt tình hình; kịp thời tham mưu với UBND 

huyện triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

3. Các lực lượng khi thi hành nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

phối hợp chặt chẽ tại Chốt kiểm dịch COVID-19, kiểm tra bắt buộc và chỉ cho 

vào huyện Yên Khánh đối với những người các điều kiện sau: 

- Có giấy tờ tuỳ thân có ảnh;  

- Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (dưới 72 

giờ đối với xét nghiệm PCR hoặc dưới 48 giờ đối với Test nhanh kháng nguyên kể 
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từ thời điểm làm xét nghiệm) hoặc có Giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 ít nhất 01 mũi, thời gian tiêm đã trên 3 tuần;  

- Trở về từ các địa phương không thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất khứu giác ...  

- Người cư trú tại Ninh Bình đã hoàn thành cách ly y tế tập trung có Giấy 

xác nhận hoàn thành cách ly do cơ quan có thẩm quyền cấp.  

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT 

1. Thời gian 

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát 24/24h kể 00 giờ từ ngày 11/8/2021 đến khi có 

chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình. 

2. Đối tượng kiểm tra, kiểm soát 

- Kiểm tra nhanh (nhận diện qua điện thoại thông minh) về điều kiện hoạt 

động vận tải hàng hóa, hành khách trên luồng xanh Quốc gia, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các phương tiện được cấp mã QR-code lưu thông.  

- Kiểm tra các yếu tố dịch tễ đối với lái xe, hành khách, nhân viên phục vụ 

trên xe, chuyên gia trên các phương tiện có nhu cầu vào huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình bằng đường bộ, nhất là các phương tiện ô tô tải có trọng tải trên 05 

tấn, máy kéo, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mốc, các loại xe, máy chuyên dùng đi qua 

địa bàn, xe tải, xe container dừng, rẽ trên địa bàn huyện, xe cá nhân khác vào 

huyện Yên Khánh có xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại thời điểm đến Ninh 

Bình (trong vòng 48 giờ), có Giấy xét nghiệm Real-time RT-PCR âm tính với 

SARS-CoV-2 (trong vòng 72 giờ) hoặc có Giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất 01 

mũi vắc xin phòng Covid-19 (thời gian tiêm từ 21 ngày trở lên). 

- Các trường hợp người trên phương tiện đi về từ vùng dịch bị cách ly, 

vùng có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 phải thực hiện các biện pháp bắt buộc 

khai báo y tế; cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại gia đình… theo quy định. 

- Người trên các phương tiện không có một trong các loại giấy chứng nhận 

yếu tố dịch tễ an toàn nói trên theo quy định của ngành Y tế về phòng, chống dịch 

Covid-19 thì không được vào huyện Yên Khánh. 
 

III. QUY TRÌNH KIỂM TRA, KIỂM SOÁT 

1. Dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát 

Chỉ thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với người, phương tiện đi từ phía tỉnh 

ngoài vào huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.  

- Lực lượng Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng phương tiện; kiểm tra xử 

lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ. Phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh, lực lượng Cảnh sát 

khác (nếu có) hướng dẫn phương tiện vào nơi dừng, đỗ phục vụ kiểm tra. 
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- Lực lượng Cảnh sát khác, lực lượng quân sự tại chốt phân công, phối hợp 

kiểm tra nhanh các phương tiện xe thuộc luồng xanh, lái xe, người trên xe: Nếu 

xe thuộc luồng xanh hợp lệ hoặc lái xe, người trên xe có: Giấy chứng nhận đã 

tiêm vacxin phòng dịch Covid-19 (trên 21 ngày), Giấy chứng nhận xét nghiệm 

nhanh tìm kháng nguyên virút Covid-19 (dưới 48 giờ) hoặc xét nghiệm PCR 

(dưới 72 giờ) với kết quả  “âm tính” thì cho phương tiện đi qua Chốt và được 

thông báo về địa phương nơi đến. 

- Các thành viên khác của Tổ công tác chịu trách nhiệm thống kê người, 

phương tiện đã được kiểm tra, kiểm soát; hỗ trợ lực lượng y tế đo thân nhiệt, 

hướng dẫn giãn cách tối thiểu 02 mét khi kiểm tra hoặc xét nghiệm tại Chốt. 

2. Kiểm tra y tế 

2.1. Bàn khai báo y tế: Đảm bảo khoảng cách 2m, có đầy đủ giấy bút, tờ 

khai y tế… theo quy định. Chỉ thực hiện khai báo y tế đối với những người trở về 

Yên Khánh, Ninh Bình từ vùng dịch được cập nhật thường xuyên trên Website 

của Sở Y tế hoặc những đối tượng khác khi có yêu cầu của Tổ kiểm soát liên 

ngành. 

2.2. Vị trí kiểm tra xét nghiệm nhanh: Gồm 03 bàn: Bàn số 1 để làm thủ tục 

cho người lấy mẫu; bàn số 2 dành cho nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu; bàn số 3 

để dụng cụ xét nghiệm. Người chờ lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm ngồi trên 

các ghế, giãn cách phù hợp theo quy định. 

2.3. Sau kiểm tra y tế:  

- Nếu có yếu tố dịch tễ nguy hại, có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19, 

người được kiểm tra xét nghiệm nhanh có kết quả nghi ngờ dương tính được bố 

trí vào phòng cách ly y tế, chờ cơ quan chuYên Khánhn đến xử lý theo quy định. 

Tổ trưởng Chốt kiểm dịch phân công Nhóm trưởng y tế liên hệ với Trung tâm y 

tế huyện để xử lý theo quy định. 

- Với lái xe, hành khách, người đi trên các phương tiện giao thông có Giấy 

chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 (thời gian trên 21 ngày), Giấy 

chứng nhận xét nghiệm nhanh (test nhanh) tìm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 

(dưới 48h) hoặc xét nghiệm PCR (dưới 72 giờ) với kết quả Âm tính thì cho 

phương tiện qua Chốt.  

(Lực lượng quân sự hỗ trợ kiểm tra thân nhiệt, thống kê tên lái xe, biển số 

phương tiện qua Chốt). 

- Trường hợp không có các loại giấy chứng nhận yếu tố dịch tễ hợp lệ theo 

quy định, người qua Chốt phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện xét 

nghiệm tại Chốt (nếu có) hoặc quay về địa phương nơi xuất phát. Lực lượng 

Công an chủ trì, yêu cầu người không bảo đảm các yếu tố an toàn dịch tễ rời khỏi 

Chốt quay về nơi xuất phát theo hướng dẫn của cán bộ y tế. 
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3. Mỗi thời điểm kiểm tra giấy tờ, đo thân nhiệt, khai báo y tế chỉ làm việc 

với 01 người. Tổ chức tuyên truyền, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 
 

IV. PHÂN CÔNG CÁC CHỐT KIỂM TRA, KIỂM SOÁT 

* Tại Chốt kiểm tra, kiểm soát trên đường Quốc lộ QL.10 được bố trí tối 

thiểu 05 người/ca trực Chốt (mỗi ngày chia 4 ca), 1 ca gồm: 

- Công an huyện – Trưởng ca trực: 01 người/tổ/ca. 

- Cán bộ Y tế thôn bản xã Khánh Hoà: 01 người/tổ/ca, làm nhiệm vụ kiểm 

soát và xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. 

- Dân quân tự vệ xã Khánh Hoà: 01 người/tổ/ca. 

- Cán bộ đoàn thể xã Khánh Hoà: 01 người/tổ/ca. 

- Trưởng thôn xã Khánh Hoà: 01 người/tổ/ca. 

- Lực lượng tình nguyện: Được huy động khi có yêu cầu. 

- Địa điểm lập Chốt: Đoạn tuyến QL.10 (Tại cổng chào điện tử xã Khánh Hoà). 

- Nhiệm vụ: Dừng kiểm tra kiểm soát toàn bộ phương tiện, người trên phương 

tiện là phương tiện xe ô tô tải có trọng tải trên 5 Tấn, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ 

moóc, các loại xe, máy chuyên dùng đi qua địa bàn; không để lọt người từ các địa 

phương có dịch, bị phong toả về các địa phương trên địa bàn huyện mà chính quyền 

cơ sở, chính quyền địa phương không biết, không nắm rõ. 

V. CÔNG TÁC HẬU CẦN, KỸ THUẬT 

1. Kinh phí hoạt động 

Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự trù kinh phí hoạt động của Tổ công 

tác liên ngành, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và UBND huyện 

quyết định. 

2. Trang phục, phương tiện 

2.1. Trang phục: theo quy định của từng lực lượng; đeo khẩu trang, kính 

chống giọt bắn. 

2.2. Phương tiện, trang thiết bị: 

Các lực lượng tham gia Tổ Công tác liên ngành chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, 

vũ khí, công cụ hỗ trợ và các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của ngành, đơn vị 

được trang cấp đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác. 

- Công an huyện: Chịu trách nhiệm chuẩn bị đèn tín hiệu, biển báo hiệu 

giảm tốc độ, cọc tiêu, biển chỉ dẫn, biển phân luồng, rào chắn đảm bảo giao 

thông, loa cầm tay… 

- Trung tâm Y tế: Trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ tại các Chốt theo 

yêu cầu của UBND huyện; chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tờ khai y tế, trang 

thiết bị y tế, hóa chất khử khuẩn, dung dịch khử khuẩn tay nhanh, quần áo, mũ, 
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khẩu trang, giường sắt… và các trang thiết bị bảo đảm an toàn phòng dịch cho Tổ 

công tác liên ngành để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

+ Bố trí xe chuyên dụng vận chuyển đối tượng nghi nhiễm đến cơ sở y tế 

gần nhất hoặc cơ sở cách ly được chỉ định. 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện chịu trách nhiệm chuẩn bị:  

+ Phòng làm việc, phòng cách ly y tế, nhà bạt, phòng điều hành ghi chép, 

thống kê số liệu, phòng nghỉ, nơi phục vụ ăn, nghỉ, bàn ghế làm việc của của Tổ 

công tác liên ngành. 

+ Các trang thiết bị khác: Nước uống, quạt điện, ô che, giường sắt, … 
 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì tham mưu UBND thành lập Chốt, Xây dựng kế hoạch, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tổ Công tác liên ngành. 

- Tham mưu UBND huyện xử lý các tình huống phát sinh với người và 

phương tiện vận chuyển có yếu tố dịch tễ phức tạp đi về từ vùng dịch; người, 

phương tiện cá nhân, các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất… 

tại các tỉnh, huyện giáp ranh ra, vào huyện Yên Khánh hàng ngày. 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo việc kiểm tra chặt chẽ người vào huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình trên tất cả các phương tiện giao thông; tuyệt đối 

không để lọt người phương tiện chở hàng hóa về từ vùng dịch, nơi có bệnh nhân 

nhiễm SARS-CoV-2 mà không được kiểm soát. Các phương tiện giao thông được 

đi qua nhưng phải bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch; Kiểm tra các lái xe đến 

vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại các nhà máy, Cụm công nghiệp, chợ đầu 

mối…  

- Phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ 

chung của Chốt. 

2. Công an huyện 

- Phân công người làm nhiệm vụ Trưởng ca trực tại Chốt kiểm tra. Tổ 

trưởng, Trưởng ca trực phân công điều hành hoạt động tại Chốt. Chịu trách nhiệm 

trước Ban Chỉ đạo, UBND huyện về hoạt động của chốt theo quy định hiện hành. 

- Chỉ đạo thực hiện dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm 

quyền trong lĩnh vực bảo đảm ANTT, TTATGT và trong lĩnh vực y tế. 

- Phối hợp với các lực lượng bảo đảm ANTT, ATGT tại khu vực kiểm tra, 

kiểm soát phòng, chống dịch; yêu cầu người không bảo đảm điều kiện an toàn 

dịch tễ vào huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình rời khỏi Chốt về nơi xuất phát thực 

hiện các biện pháp xét nghiệm, bổ sung các loại giấy tờ hợp lệ theo quy định. 

- Chỉ đạo thống kê số phương tiện qua chốt, số phương tiện buộc phải quay 

lại nơi xuất phát do các yếu tố dịch tễ không bảo đảm. 
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 - Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự 

huyện thực hiện các biện pháp đảm bảo TTATGT; hướng dẫn người điều khiển, 

người trên phương tiện đến vị trí khai báo, kiểm tra y tế theo quy định. 

- Chỉ đạo Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành tổng hợp báo cáo tình hình, kết 

quả của Chốt hằng ngày về Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện. 

- Hằng tuần, chỉ đạo Tổ công tác liên ngành tổ chức họp giao ban để đánh 

giá kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo. 

3. Ban chỉ huy quân sự huyện  

Phối hợp với Công an huyện hướng dẫn, chỉ đạo Dân quân tự vệ tại chốt 

thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng ca trực. 

4. Trung tâm Y tế 

 - Hướng dẫn việc thực hiện khai báo y tế, điều tra dịch tễ y tế với lái xe, 

hành khách, người đi trên các phương tiện giao thông đi vào huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 hoặc đi từ vùng đang thực 

hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, vùng có bệnh nhân mắc Covid-19. 

- Hướng dẫn, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

đối với Tổ Công tác liên ngành, đội ngũ lái, phụ xe, hành khách đi trên xe khách 

và xe cá nhân (kể cả người điều khiển xe mô tô). 

- Hướng dẫn nhân viên y tế thống kê, báo cáo thông tin: Người về từ các 

địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ; Người có nghi ngờ mắc Covid-19 về Trung tâm Y tế hằng ngày 

(trước 16h). 

- Tham mưu xử lý các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 được phát hiện tại 

các Chốt; báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 cùng cấp bố trí phương 

tiện đón người trở về địa phương tại Chốt về nơi cách ly tập trung khi cần thiết.  

5. UBND xã Khánh Hoà 

- Bố trí nhân lực tham gia các ca trực (04 ca/ngày đêm). 

- Phối hợp với các lực lượng bảo đảm ANTT và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ công tác hậu cần và một số yêu cầu của Chốt; bảo 

đảm trật tự an toàn tại Khu vực Chốt; xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền 

với các hành vi vi phạm. 

6. Phòng Y tế 

Phối hợp với Trung tâm y tế huyện tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 và UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo và tham mưu trang bị công 

cụ, thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải và 

người lái theo hướng dẫn của Sở Y tế và các Sở, ngành chức năng của tỉnh.  
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Phối hợp với Trung tâm y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các 

nhiệm vụ chung của Chốt. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng nắm chắc, kịp thời 

thông tin tình hình người địa phương học tập, làm việc ở xa về địa phương, các 

biến động lưu trú tại địa phương để có biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

đảm bảo an toàn. Thực hiện nghiêm văn bản số 562/UBND-VP4 ngày 09/8/2021 

của UBND tỉnh Ninh Bình. 

- Ưu tiên lập danh sách tiêm vaccine Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu 

chống dịch. 

- UBND các xã Khánh Hòa: Thành lập các tổ tuần tra để kiểm soát đối với 

người và phương tiện có nhu cầu vào xã. 

- UBND các xã Khánh Cư, Khánh Trung, Khánh Cường, Khánh Thành, 

Khánh Tiên: Thành lập chốt kiểm tra, kiểm soát y tế tại các bến đò chở khách 

ngang sông. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện Yên Khánh. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các lực lượng tham gia phối hợp báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và 

UBND huyện để chỉ đạo./. 

Nơi nhận:         

- TT Huyện ủy (Để b/c); 

- Sở GTVT (Để phối hợp); 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Các phòng: KT-HT, Y tế, TC-KH, VH-TT; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- TT VH TT& Truyền thanh huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

                                                                                                      

 

Nguyễn Xuân Tuyển 
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