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BÁO CÁO 

Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để  

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập 

(Ngày 04/4/2020) 

 

Thực hiện Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thành lập 07 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Chốt kiểm dịch y tế), bố 

trí tại các cửa ngõ vào tỉnh Lạng Sơn bằng đường bộ; 

 

Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo kết quả kiểm tra tại chốt kiểm dịch y tế 

liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình 

Lập, cụ thể như sau : 

I. Công tác chỉ đạo điều hành 

Trên cơ sở Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc thành lập các chốt chặn; Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 

586/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 về việc cử người tham gia chốt chặn y tế liên 

ngành phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình 

Lập. Trong ngày 04/4/2020 tại chốt chặn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập đã cứ 22 

người tham gia trực chốt, chia làm 3 ca, thành phần gồm lực lượng Công an 

huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm y tế huyện, Thanh tra giao thông, 

lực lượng dân quân xã. 

II. Kết quả kiểm tra tại Chốt chặn 

Số lượng phương tiện qua 106 phương tiện (Trong đó : 90 ô tô, 16 mô tô); 

Tổng số người trên các phương tiện được kiểm tra: 158 người (Trong 

đó :133 người di chuyển từ Quảng Ninh đi Lạng Sơn; 08 người Hải Phòng đi 

Lạng Sơn;17 người địa phương ; 

Qua kiểm tra chủ các phương tiện và người dân qua lại đều tuân thủ chấp 

hành hiệu lệnh kiểm tra, trên phương tiện ô tô đều trang bị dung dịch rửa tay sát 

khuẩn; người ngồi trên phương tiện ô tô và mô tô đều đeo khẩu trang theo quy 

định và không có biểu hiện sốt, ho, khó thở....  

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 04/4/2020 về kết quả kiểm tra tại chốt 

kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, 

huyện Đình Lập./. 
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Nơi nhận: 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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