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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 06/4/2020) 

 

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 

Trong ngày 06/4/2020 tại chốt chặn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập đã cứ 25 

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. (Lũy kế tổng số người tham gia trực chốt: 95 người) 

II. Kết quả kiểm tra tại Chốt chặn 

Số lượng phương tiện qua 103 phương tiện (Lũy kế 378): 23 mô tô (lũy 

kế 79), 80 ô tô (lũy kế 299).  Tổng số người trên các phương tiện được kiểm 

tra :150 lượt người (Lũy kế 560), cụ thể trong ngày 06/4/2020 như sau:  

Xe đi từ tỉnh Quảng Ninh vào: 95 xe (133 lượt người) 

Xe đi từ tỉnh Tây Ninh vào: 01 xe (01 lượt người) 

Xe đi từ Hải Phòng vào: 06 xe (06 lượt người) 

xe đi từ thành phố Nha Trang qua Quảng Ninh vào 01 xe (10 lượt người). 

Vào hồi 05h20 phút, ngày 06/4/2020 có 01 xe Khách Biển số 14B-025.03 

lái xe Trần Thanh Hải, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh điều khiển chở theo 09 

hành khách Trung Quốc đi của khẩu Hữu Nghị, tổ công tác đã yêu cầu lái xe 

quay trở lại Quảng Ninh. Cùng ngày vào 13h12, Chị Đặng Thị Thủy sinh năm 

1968, trú tại P. Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn sau khi từ nước ngoài về (nước 

Đức) đã được cách ly y tế tại Quảng Ninh trở về Lạng Sơn. 

 

(Có danh sách kèm theo) 

Công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19 của các ngành chức năng 

được triển khai đúng theo sự phân công của chốt trưởng và ca trưởng. Cán bộ 
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tham gia luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các quy 

định, sự phân công của Chốt trưởng, Ca trưởng. Công tác dừng xe, phân luồng, 

kiểm tra y tế diễn ra bình thường. Không xảy ra các tình huống phức tạp về an 

ninh trật tự, người dân và lái xe đều chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của lực 

lượng chức năng làm nhiệm vụ. 

Người dân tham gia giao thông đều có ý thức phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, đã chủ động đeo khẩu trang y tế, lái xe và tất cả các hành khách trên 

xe đều đeo khẩu trang, trên phương tiện giao thông đã chuẩn bị nước sát khuẩn, 

rửa tay ; Chấp hành và tự giác khai báo lịch sử đi lại khi được yêu cầu khai báo 

của lực lượng chức năng. 

Các trường hợp kiêm tra thân nhiệt đuề ở mức bình thường, chưa phát 

hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh Covid-19. 

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 06/4/2020 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./. 

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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