
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HOÀI HẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:      /QĐ-UBND Hoài Hảo, ngày        tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ điều phối, quản lý người nhiễm COVID-19  

tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường Hoài Hảo 
 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
 

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 một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”;  

Căn cứ Công văn số 7402/UBND-VX ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc chủ trương thực hiện thí điểm quản lý và chăm sóc sức khỏe người 

nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà và cách ly y tế tại nhà người tiếp xúc gần với người 

nhiễm COVID-19 (F1) để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công 

văn số 4912/SYT-NVY ngày 07/12/2021 của Sở Y tế Bình Định về việc tăng cường 

quản lý, hỗ trợ người nhiễm COVID-19 tại nhà; 

Xét đề nghị của Trưởng trạm Y tế phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ điều phối, quản lý người nhiễm COVID-19 tại Trung 

tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường Hoài Hảo (gọi tắt là Tổ điều 

phối), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Tổ trưởng: Ông Trương Anh Trinh - Phó Chủ tịch UBND phường. 

2. Các thành viên: 

- Ông Nguyễn Văn Thi - Bs Trưởng trạm y tế phường; 
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- Bà Nguyễn Thị Thanh Trang – Nhân viên trạm y tế phường; 

- Ông Võ Khôi Thảo – Nhân viên trạm y tế phường; 

- Ông Huỳnh Minh Hoàng – Cán bộ Văn hóa – Xã hội phường. 

 Điều 2. Nhiệm vụ Tổ điều phối 

 - Thu thập thông tin về các trường hợp nhiễm COVID-19 tại địa phương, hỗ 

trợ điều phối người nhiễm về nơi điều trị (tại cơ sở y tế, tại nhà), tiếp nhận thông 

tin về nhu cầu chuyển viện, phản ánh của người dân về tiếp nhận, quản lý người 

nhiễm COVID-19, tư vấn và hỗ trợ người nhiễm COVID-19,... 

 - Đường dây điện thoại nóng của Tổ điều phối: 0976623701 

- Tổ điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Văn phòng – Thống kê phường, các ngành, đơn vị 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: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- TV BCĐ, TTCH PCD Covid-19 phường; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tin 
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