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XÃ ĐOÀN TÙNG

Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
                  Đoàn Tùng, ngày 05 tháng 8  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Tổ công tác ứng phó khi có ca F0 xảy ra trên địa bàn xã

ỦY BAN  NHÂN  DÂN  XÃ  ĐOÀN TÙNG

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

        Theo đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác ứng phó khi có ca F0 xảy ra trên địa xã (sau 
đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các ông, bà có tên sau:

* Tổ trưởng: Ông Nguyễn Công Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã.

* Các Phó Tổ trưởng: 

1. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng Công an xã;

2. Bà Vũ Thị Tám, Trạm trưởng trạm Y tế xã.

* Các Thành viên: 

1. Ông Hoàng Văn Nguyên, Chỉ huy trưởng quân sự xã;

2. Ông Nguyễn Viết Huế, Công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

3. Bà Trần Thị Lý, Công chức Văn hóa - Xã hội; 

4. Bà Nguyễn Thị Út, Công chức Văn hóa - Xã hội;  

5. Bà Bùi Thị Hà, Văn phòng HĐND&UBND xã;

6. Bà Nguyễn Thị Huế, Trưởng Đài truyền thanh xã; 



* Mời các ông, bà tham gia Tổ công tác:

1. Ông Trương Văn Thiệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;

2. Ông Trương Văn Đô, Bí thư Đoàn xã;

3. Ông Nguyễn Công Hòa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã;

4. Ông Trần Huy Hợp, Chủ tịch Hội Nông dân xã;

5. Bà Đỗ Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã;

6. Bà Nguyễn Thị Luyên, Phó Khối Dân vận xã;

7. Ông Trương Văn Tường, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy;
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác 
- Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng Phương án, Kịch bản khi có ca F0 xảy ra 

tại các thôn, khu dân cư và trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác với các nội dung công 

việc: Tuyên truyền, truy vết, khoanh vùng, phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức 
nơi cách ly… đối với các trường hợp F theo quy định.

- Tổ công tác chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, 
chống dịch khi xuất hiện ca F0 xảy ra tại địa bàn thôn, khu dân cư hoặc trong các 
công ty, doanh nghiệp trước UBND, Chủ tịch UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 xã.

Điều 3. Chế độ làm việc của Tổ công tác
- Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể 

khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của UBND xã, các Phó Tổ 

trưởng được sử dụng con dấu của cơ quan chuyên môn khi ban hành văn bản.
 Điều 4. Văn phòng HĐND-UBND xã, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

   
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, BCĐ xã.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

               Nguyễn Anh Tuấn


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-08-06T15:37:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng<doantung.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-08-06T15:44:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng<doantung.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-08-06T15:44:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Đoàn Tùng<doantung.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




