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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trạm Y tế lưu động

 phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM TRUNG
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 Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19;
Theo đề nghị của Trạm trưởng Trạm y tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trạm Y tế lưu động trên địa bàn xã Nam Trung để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Bà Lương Thị Đính Thêu: Trạm trưởng Trạm y tế xã – Trạm trưởng;
2. Bà Hoàng Thị Hồng: Nhân viên Trạm y tế xã – Phó trạm trưởng;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Y tế thôn – Thành viên;
4. Bà Đặng Thị Lên: Chủ tịch hội LHPN xã – Thành viên;
5. Bà Vũ Thị Khuyên: Bí thư Đoàn thanh niên xã – Thành viên;
6. Ông Trần Văn Tùng: Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã – Thành viên.
Điều 2. Trạm y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng, 

chống dịch Covid-19  tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm 
Covid-19 tại nhà với chăm sóc tại Bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng 
và chuyển tiếp kịp thời; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh, sơ cấp cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân 
trên địa bàn xã.

Trạm y tế lưu động vận hành theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 
21/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong 
bối cảnh dịch Covid-19 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Thủ trưởng các ban ngành có liên quan và các 
ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:                                                                                           CHỦ TỊCH
- Ban Thường vụ Đảng ủy; (để báo cáo)
- Như điều 3;
- Đài truyền thanh;
- Lưu VT.

                                                                                         Nguyễn Văn Bền
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