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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19  

trên địa bàn xã Hoài Châu   
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Hoài Nhơn về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới; 

Căn cứ thông báo ý kiến kết luận: số 1178/TB-UBND ngày 27/03/2020 

của UBND huyện về  ý kiến kết luận của UBND huyện tại cuộc họp triển khai 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn thôn thuộc xã Hoài Châu, gồm các ông, bà có tên dưới đây: 

 ( Có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Tổ công tác giám sát dịch có nhiệm vụ: 

-Rà soát chốt danh sách tất cả người dân ở nơi khác đến địa phương, người địa 

phương sinh sống, làm việc, công tác, học tập ở nơi khác về tại các thôn; 

-Thực hiện phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận 

động đến Trạm y tế xã kê khai y tế theo quy định; 

-Tham gia xử lý các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra trên 

địa bàn xã theo chức năng, nhiệm vụ được UBND xã giao. 

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trưởng Trạm y tế xã, các ngành, đoàn thể 

có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận: 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
- Phòng y tế huyện (b/c); 

- TTYT huyện Hoài Nhơn (b/c);  

- Đảng ủy-HĐND xã (b/c);    

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

 

 
 

 
 

Phan Ngọc Trương 
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