
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

                Số: 100 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phường Hà Huy Tập, ngày 24 tháng 6 năm 2021 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống  

Covid-19 tại cộng đồng” trên địa bàn tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập 
 

 

 

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 năm 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 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”; 

 Thực hiện Công văn số 1448/UBND-YT ngày 15/6/2021 của UBND Thành 

phố tăng cường hoạt động của Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-

19 tại cộng đồng; 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại 

cộng đồng” tại tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, gồm các ông (bà) có tên sau: 

Tổ liên gia 1 Tổ số 1 gồm: 

1. Ông Hồ Văn Quang - Tổ trưởng tổ liên gia - Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổ viên; 

3. Ông Phạm Văn Tuấn - Tổ viên. 

Tổ liên gia 2 Tổ số 2 gồm: 
1. Ông Lê Văn Lâm - Tổ trưởng tổ liên gia - Tổ trưởng; 

2. Ông Phạm Văn Cường - Tổ viên; 

3. Ông Đặng Hữu Tài - Tổ viên. 

Tổ liên gia 3 Tổ số 3 gồm: 
1. Bà Nguyễn Thị Hồng - Tổ trưởng tổ liên gia - Tổ trưởng; 

2. Ông Lê Văn Việt - Tổ viên; 

3. Ông Trần Hậu Linh - Tổ viên. 

Tổ liên gia 4 Tổ số 4 gồm: 
1. Bà Nguyễn Thị Liên - Tổ trưởng tổ liên gia - Tổ trưởng; 

2. Bà Bùi Thị Ân - Tổ viên; 

3. Ông Nguyễn Văn Đức - Tổ viên. 
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Tổ liên gia 5 Tổ số 5 gồm: 

1. Bà Nguyễn Thị Lan - Tổ trưởng tổ liên gia - Tổ trưởng; 

2. Ông Võ Tá Dũng - Tổ viên; 

3. Ông Trần Doãn Hồng - Tổ viên. 

Tổ liên gia 6 Tổ số 6 gồm: 
1. Bà Võ Thị Hồng - Tổ trưởng tổ liên gia - Tổ trưởng; 

2. Bà Nguyễn Thị Mai - Tổ viên; 

3. Bà Phan Bảo Trang - Tổ viên. 

Tổ liên gia 7 Tổ số 7 gồm: 
1. Ông Trần Văn Vinh - Tổ trưởng tổ liên gia - Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Đình Tráng - Tổ viên; 

3. Ông Đặng Tuấn Hùng - Tổ viên. 

Tổ liên gia 8 Tổ số 8 gồm: 

1. Bà Trần Thị Huệ - Tổ trưởng tổ liên gia - Tổ trưởng; 

2. Bà Hồ Thị Hồng - Tổ viên; 

3. Ông Lê Đình Phúc - Tổ viên. 

Tổ liên gia 9 Tổ số 9 gồm: 
1. Bà Nguyễn Thị Lương - Tổ trưởng tổ liên gia - Tổ trưởng; 

2. Bà Lê Thị Hương - Tổ viên; 

3. Ông Hoàng Kim Sơn - Tổ viên. 

Tổ liên gia 10 Tổ số 10 gồm: 
1. Bà Trần Thị Tâm - Tổ trưởng tổ liên gia - Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Văn Lộc - Tổ viên; 

3. Ông Nguyễn Văn Bá - Tổ viên. 

Điều 2. Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” 

có nhiệm vụ: 

1. Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch tại từng hộ gia đình. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ y tế. 

Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng; Giữ khoảng cách giữa 

người với người tối thiểu 2m; thường xuyên rửa tay sát khuẩn; Không tụ tập quá 

15 người.  

2. Nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, 

nhà hàng, cơ sở dịch vụ trên địa bàn Tổ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.  

3. Tổ cung cấp số điện thoại và yêu cầu chủ động khai báo y tế ngay khi bản 

thân hoặc người trong gia đình, cán bộ, nhân viên trong cơ quan đơn vị có biểu 

hiện nghi ngờ mắc COVID-19. 

4. Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền 

địa phương và y tế phường những trường hợp nghi mắc COVID-19 phát hiện được 

tại các hộ gia đình, các cơ quan đơn vị như: sốt, ho, đau họng, cảm cúm, ốm mệt, 

viêm đường hô hấp,… để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp 

thời.  
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5. Phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự 

giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

theo quy định; đi từ vùng dịch về; nhập cảnh trái phép.  

6. Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết các trường hợp F1, F2 khi 

có ca bệnh trên địa bàn phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả 

năng khi được BCĐ phòng chống dịch phân công. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng UBND phường 

các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BCĐ phòng, chống dịch TP; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;  

- UBMTQ phường, các đoàn thể; 

- BCĐ phòng, chống dịch phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Trạm Y tế phường, TDP 2;  

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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