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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ trực chốt kiểm soát tại các vùng cách ly y tế tạm thời 

để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Kỳ Phong 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

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 Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch 

COVID-19”; 

 Căn cứ Văn bản số 3877/CV-BCĐ ngày 18/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thực hiện cách ly y tế vùng có dịch 

COVID-19; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng dân quân tự vệ; 

Xét đề nghị của Văn phòng UBND, Ban Quân sự xã, 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

       Điều 1. Thành lập Tổ trực chốt kiểm soát vùng cách ly y tế tạm thời phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Kỳ Phong gồm các ông (bà) có tên sau: 

 1. Ông Bùi Văn Bảo, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy QS xã, Tổ trưởng; 

 2. Ông Nguyễn Tiến Chí,  Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy QS xã, Tổ phó; 

3. Ông Trần Thanh Bình, Thôn đội trưởng Hà Phong, thành viên; 

4. Ông Nguyễn Thái Dương, Thôn đội trưởng Tân Phong, thành viên; 

5. Ông  Dương Văn Chương, Thôn đội trưởng Tuần Tượng, thành viên; 

6. Ông Nguyễn Tiến Vy, Thôn đội trưởng Đông Sơn, thành viên; 

7. Ông Trần Huy Phước, Thôn đội trưởng Bắc Sơn, thành viên; 

8. Ông Lại Văn Bằng, Thôn đội trưởng Thượng Phong, thành viên; 

9. Ông Triệu Đức Ngọc, Thôn đội trưởng Đông Thịnh, thành viên; 



10. Ông Lê Văn Tiệp, Thôn đội trưởng Nam Phong, thành viên; 

11. Ông Hà Văn Liên, Thôn đội trưởng Nam Phong, thành viên; 

12. Ông Trần Văn Tuấn, Thôn đội trưởng Hòa Bình, thành viên; 
 

Điều 2. Tổ trực chốt có trách nhiệm giám sát, theo dõi các hộ dân trong  

vùng cách ly y tế tạm thời tại các khu vực trên địa bàn khi có Quyết định cách ly 

y tế của cấp có thẩm quyền.  

 Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 24/24 toàn bộ hộ dân thuộc phạm vi cách 

ly y tế, tổ chức tuần tra, kiểm soát, không để người ngoài đến gần, ra vào khu 

vực đang cách ly y tế.  

Phối hợp với Tổ Covid-19 cộng đồng các thôn để tuyên truyền cho những 

hộ dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế hạn chế đi lại, thực hiện thông điệp 

5K của Bộ y tế về công tác phòng chống dịch bệnh.  

Đề nghị Tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng các thôn phân công thành viên 

hỗ trợ trực tại các điểm chốt trên địa bàn thôn mình khi có điểm cách ly y tế. 

Tổ trưởng phân công nhiệm vụ, lịch trực cho thành viên phù hợp, đảm 

bảo hoàn thành nhiệm vụ và chịu mọi trách nhiệm trước Ban chỉ đạo, Ủy ban 

Nhân dân xã. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. 

Văn phòng UBND, Ban chỉ huy Quân sự, Tài chính - Kế toán ngân sách 

xã, các ban ngành có liên quan, các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện; b/c 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- BCĐ PCD COVID-19 xã; 

- Cấp Ủy-BCH các thôn có cách lý; 

- Lưu: VP./. 
(gửi văn bản giấy và điện tử) 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Yên 
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