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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ truy vết phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn huyện Nam Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM GIANG
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 tháng 9 năm 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 3232/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND 
huyện Nam Giang về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid -19 huyện Nam Giang;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp ngày 16/10/2021 của Thường trực 
Huyện ủy, Thường trực UBND huyện và Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện Nam Giang về việc thành lập Tổ 
truy vết phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 03 Tổ truy vết phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn huyện Nam Giang gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

I. Tổ số 01: Gồm các thành viên
1. Ông Châu Ngọc Vĩnh, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc TTVH-TT&TT-TH huyện, Tổ 

phó;
3. Ông Phan Văn Bình, PCT UBND thị trấn Thạnh Mỹ, thành viên;
4. Bà Hoàng Thị Minh Thùy, cán bộ Trung tâm Y tế huyện, thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Trung, Công an huyện, thành viên.

  II. Tổ số 02: Gồm các thành viên
1. Ông Huỳnh Cư, Trưởng phòng LĐTBXH, Tổ trưởng;
2. Ông Bùi Thế Anh, Bí thư Huyện đoàn, Tổ phó;
3. Ông Ka Phu Tân, Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Mỹ, thành viên;
4. Bà Hoàng Thị Thùy Dung, cán bộ TTYT, thành viên;
5. Ông Lê Trọng Tự, Công an huyện, thành viên.
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III. Tổ số 03: Gồm các thành viên
1. Ông Lê Viết Liệu, Phó Trưởng phòng KT-HT, Tổ trưởng;
2. Bà A Rất Thị Hoa, Chủ tịch HLHPN huyện, thành viên;
3. Ông Lê Văn Lai, PBT TT Đảng ủy thị trấn Thạnh Mỹ, thành viên;
4. Bà A Rất Thị Liệu, cán bộ TTYT huyện, thành viên;
5. Ông Phạm Văn Ánh, Công an huyện, thành viên.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc:
1. Tổ truy vết phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chịu sự lãnh đạo, chỉ 

đạo trực tiếp của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam 
Giang. 

2. Thành viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng.
3. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên được phân công đảm 

nhiệm nhiệm vụ truy vết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 
huyện.

4. Mỗi Tổ phụ trách công tác truy vết tại một địa bàn dân cư, cơ quan, 
đơn vị trường học.

Điều 3: Nhiệm vụ của Tổ truy vết
- Tổ chức lực lượng truy vết, khoanh vùng, phát hiện và khống chế sự 

lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng; 
- Lập danh sách các trường hợp F1, F2 và các trường hợp đã được test 

nhanh, lấy mẫu xét nghiệm PCR.
- Đề xuất hợp các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà đảm bảo 

theo quy định.
Điều 4. Thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 

huyện Nam Giang, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và 
các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT. UBND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ cấp tỉnh phòng, chống Covid-19 (báo cáo);
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện (báo cáo);
- TT. UBND huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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