
Số 2 - Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (02513) 943811, Fax: (02513) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 
--------------------- 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------------------------------------------------------------- 

Số: 4123/SYT-NV Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2021 
V/v điều động nhân sự tham gia 

các chốt kiểm soát, phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh. 

 

 

    

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thành lập chốt kiểm soát, 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (gọi tắt là chốt) và Phương án triển khai lực 

lượng kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ các tỉnh, thành phố khác 

đến địa bàn tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế có ý kiến như sau: 

  1. Giao Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cử nhân viên y tế tham gia 

20 chốt trên địa bàn tỉnh, mỗi chốt có 04 nhân viên y tế chia thành 04 ca, mỗi ca 

06 tiếng/24h các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ; do lực lượng Công 

an làm tổ trưởng. 

- Trung tâm Y tế thành phố Biên Hoà: 04 chốt; 

- Trung tâm Y tế huyện Long Thành: 04 chốt; 

- Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất: 01 chốt; 

- Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc: 02 chốt; 

- Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ: 03 chốt; 

- Trung tâm Y tế huyện Tân Phú: 02 chốt; 

- Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu: 01 chốt; 

- Trung tâm Y tế huyện Định Quán: 01 chốt; 

- Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch: 02 chốt. 

  2. Địa điểm các chốt kiểm soát cụ thể như sau 

  a) 08 chốt cấp tỉnh, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ 

đi qua địa bàn tỉnh 

- Chốt số 1: Tại tuyến Quốc lộ 1A đoạn cầu Đồng Nai, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chốt số 2: Tại tuyến Quốc lộ 1K, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, 

đoạn giáp ranh với tỉnh Bình Dương. 

- Chốt số 3: Tại tuyến Quốc lộ 51, xã Phước Thái, huyện Long Thành, 

đoạn giáp ranh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Chốt số 4: Tại điểm giao Quốc lộ 51 và đường cao tốc TP.HCM - Long 

Thành - Dầu Giây (xã Long An, huyện Long Thành). 
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- Chốt số 5: Tại điểm giao Quốc lộ 1A và đường cao tốc TP.HCM - Long 

Thành - Dầu Giây (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất). 

- Chốt số 6: tại tuyến Quốc lộ 1A, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, đoạn 

giáp ranh tỉnh Bình Thuận. 

- Chốt số 7: tại tuyến Quốc lộ 56, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, đoạn 

giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Chốt số 8: tại tuyến Quốc lộ 20, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, đoạn giáp 

ranh tỉnh Lâm Đồng. 

b) 12 chốt cấp huyện đối với các huyện, thành phố không có tuyến Quốc 

lộ đi qua nhưng có đường bộ liên thông với các tỉnh, thành phố khác 

- Chốt số 1: tại Biên Hoà, Tân Hạnh giáp Tân Uyên, Bình Dương. 

- Chốt số 2: tại Biên Hoà, Tân Vạn giáp Bình Thắng Dĩ An. 

- Chốt số 3: tại Vĩnh Cửu, cầu Thủ Biên giáp Bình Dương. 

- Chốt số 4: tại Tân Phú, đường Dakai giáp Bình Thuận. 

- Chốt số 5: tại Định Quán, đường Cao Cang giáp Bình Thuận. 

- Chốt số 6: tại Xuân Lộc, đường ĐT766 xã Xuân Thành giáp ranh Đông 

Hà, Đức Linh, Bình Thuận. 

- Chốt số 7: tại Long Thành, đường liên xã thuộc xã Phước Bình giáp 

huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Chốt số 8: tại Long Thành, đường liên xã thuộc xã Bàu Cạn giáp huyện 

Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Chốt số 9: tại Cẩm Mỹ, đường ĐT764 giáp Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

- Chốt số 10: tại Cẩm Mỹ, đường ĐT765 giáp Châu Đức, Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

- Chốt số 11: tại Nhơn Trạch, phà Cát Lái. 

- Chốt số 12: tại Nhơn Trạch, phà Bình Khánh, xã Phước Khánh. 

  3. Nhiệm vụ của lực lượng y tế tại các chốt 

  - Yêu cầu người dân mang khẩu trang; Kiểm tra thân nhiệt; Hướng dẫn 

khai báo y tế.  

  - Chủ trì giải quyết khi phát hiện trường hợp có sốt, ho, khó thở, yếu tố 

dịch tễ liên quan, tiến hành đưa về Trung tâm Y tế hoặc Bệnh viện Đa khoa khu 

vực trên địa bàn để khám, điều tra dịch tễ và có hướng xử lý kịp thời. 

  - Đảm bảo an toàn y tế cho cán bộ tham gia tại các chốt kiểm soát. 

  - Đảm bảo Lều tập trung xử lý các trường hợp nghi nhiễm COVID-19; 

Thuốc, máy phun thuốc diệt khuẩn, nhiệt kế, quần áo bảo hộ, găng tay y tế, khẩu 

trang y tế, biểu mẫu khai báo y tế và các trang thiết bị y tế cần thiết khác. 

  4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành 

phố  hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng 

chống dịch cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trong quá trình 

thực thi nhiệm vụ. 
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  Trung tâm Y tế các huyện, thành phố có chốt kiểm soát nêu trên gửi danh 

sách nhân viên y tế tham gia chốt kiểm soát gồm: họ và tên, năm sinh, trình độ 

chuyên môn, số điện thoại về Công an tỉnh, huyện, thành phố và Sở Y tế (Phòng 

Nghiệp vụ) qua địa chỉ email phuong.phongqlcl@gmail.com trước 14 giờ ngày 

01/6/2021. Đồng thời định kỳ hàng tuần gửi báo cáo về Sở Y tế trước 08 giờ 

thứ Năm để Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Công an tỉnh./. 

 

  Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Công an tỉnh; 

- Công an các huyện, thành phố; 

- BGĐ SYT; 
- Lưu: VT, NV (Phương).                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Huy Anh Vũ 
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