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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp 

về phương án thành lập các chốt chặn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
 

 

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch 

Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp về phương án thành lập các 

chốt chặn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các 

Sở, ngành, đơn vị: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, 

Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh báo cáo phương án 

thành lập các điểm chốt chặn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số đề 

xuất, kiến nghị liên quan; thảo luận của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trần Văn Tân kết luận: 

1. Thống nhất thành lập ngay 4 điểm chốt chặn cấp tỉnh gồm: (1) chốt 

tuyến đường ven biển ĐT 603B gần Cocobay; (2) chốt tuyến ĐT 607 gần 

Trường Đại học quốc tế Thái Bình Dương (IPU); (3) chốt tuyến Quốc lộ 1 gần 

bến xe Bắc Quảng Nam; (4) chốt Quốc lộ 14B gần Trạm cân. Giao Công an 

tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin truyền thông, Sở Giao thông 

vận tải, Tỉnh đoàn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập các điểm chốt 

chặn nêu trên; đồng thời, bố trí vị trí thích hợp, đảm bảo điều kiện sinh hoạt 

cần thiết cho cán bộ, chiến sỹ tại các điểm chốt chặn. Giao Sở Y tế cung cấp 

khẩu trang, nước sát khuẩn… cho các điểm chốt chặn. Giao Sở Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn cài đặt ứng dụng truy tìm dấu vết dịch tễ Bluezone và 

khai báo y tế NCOVI cho người dân tại các điểm chốt chặn của tỉnh và cấp 

huyện. 

2. Các chốt chặn cấp tỉnh do Công an tỉnh quản lý, chốt chặn tại các địa 

phương do UBND cấp huyện thành lập và giao Công an cấp huyện quản lý; 

giao UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải 

(trao đổi trực tiếp qua điện thoại) lựa chọn địa điểm thành lập chốt chặn tại địa 

phương mình cho phù hợp. 

3. Tại các điểm giao giữa đường cao tốc với các địa phương: giao 

UBND huyện Thăng Bình thành lập chốt chặn đoạn xuống Quốc lộ 14E; giao 

UBND huyện Phú Ninh thành lập chốt chặn đoạn xuống Quốc lộ 40B; giao 

UBND huyện Núi Thành thành lập chốt chặn đoạn xuống xã Tam Hiệp và 

đoạn Quốc lộ 1A, khu vực Dốc Sỏi; giao UBND thị xã Điện Bàn thành lập 

chốt chặn tại tuyến ĐT605, ĐT609. 



4. Các điểm chốt chặn của tỉnh và của các địa phương có nhiệm vụ kiểm 

soát người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam (riêng chốt chặn tại Dốc Sỏi kiểm soát 

thêm người từ Quảng Ngãi vào Quảng Nam) phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, 

kích hoạt phần mềm truy tìm dấu vết dịch tễ Bluezone, phần mềm khai báo y tế 

NCOVI. Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải được cách ly tại nhà, cơ sở 

lưu trú, giám sát y tế và phải lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp về phương 

án thành lập các điểm chốt chặn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu 

Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

     

 

 

 

Võ Văn Viên 
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