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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ kiểm tra, thẩm định điều kiện tiêu chuẩn điều trị 

người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà

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 Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành Quy định tạm 
thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;

Căn cứ Quyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 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 4320/HD-SYT ngày 30/12/2021 của Sở Y tế về việc hướng 
dẫn tạm thời quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà, nơi lưu trú;

Theo đề nghị của Trạm trưởng Trạm y tế xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ kiểm tra, thẩm định điều kiện tiêu chuẩn điều trị người 
nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Văn Mùi: Phó Chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn: Trưởng Công an xã – Tổ phó;
3. Ông Hồ Xuân Sở: Chỉ huy trưởng Quân sự xã - Tổ phó;
4. Ông Nguyễn Đức Mạnh: Nhân viên Trạm y tế xã – Tổ viên;
5. Ông Vũ Quang Tiệp: Trưởng thôn Thụy Trà – Tổ viên;
6. Ông Nguyễn Đình Triển: Trưởng thôn Mạn Đê – Tổ viên;
7. Ông Đặng Văn Mỹ: Trưởng thôn Thượng Dương - Ủy viên.
Điều 2. Tổ kiểm tra, thẩm định có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin người nhiễm 

COVID-19  (được  khẳng  định  dương tính  bằng xét nghiệm Realtime RT-PCR hoặc 
test nhanh kháng nguyên), tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn điều trị tại nhà theo 
đúng quy định. Báo cáo xin ý kiến BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 và UBND 
huyện trước khi trình Chủ tịch UBND xã ra Quyết định xác nhận đảm bảo đủ điều 
kiện theo dõi, điều trị F0 tại nhà theo quy định.

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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