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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ thẩm định về cơ sở, vật chất đảm bảo đủ điều kiện  

cách ly, điều trị nguời nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ CHÂU 
 

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 Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2011 của Bộ Y tế về việc ban 

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

số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn 

chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà; 

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-

19; Quyết định 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2011 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn 

triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; 

Căn cứ Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19; Quyết định số 3638/QĐBYT 

ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và 

phòng, chống Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo 

dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; 

 Căn cứ kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện Quế 

Sơn về việc thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị và chăm sóc người nhiễm 

Covid-19 (F0) tại nhà trên địa bàn huyện Quế Sơn; 

Theo đề nghị của Trạm y tế xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định về cơ sở, vật chất đảm bảo đủ điều kiện  

cách ly, điều trị nguời nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Đặng Ngọc Nhân-      Phó Chủ Tịch UBND xã làm Tổ trưởng; 

2. Bà: Trần Thị Kim Hậu- Nhân viên TYT xã, làm Tổ phó; 



3. Mời ông: Lương Vĩnh Phú-      CT UBMT TQVN xã, làm thành viên; 

4. Mời bà: Phạm Thị Kim Hưng-        CT Hội PN xã, làm thành viên; 

          5. Mời ông: Trương Minh Cảnh-        CT Hội ND xã, làm thành viên; 

          6. Mời ông: Đặng Quang-         CT Hội CCB xã, làm thành viên; 

7. Mời bà: Nguyễn Thị Thu Hiền-        Bí thư Đoàn xã, làm thành viên; 

 8. Ông, (bà) Trưởng thôn- làm thành viên; 

 9. Ông, (bà) Y tế thôn- làm thành viên; 

Điều 2. Giao cho Tổ trưởng Tổ thẩm định về cơ sở, vật chất đảm bảo đủ điều 

kiện cách ly, điều trị nguời nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà tổ chức họp bố quyết định, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ, triển khai thực hiện theo sự 

chỉ đạo của cấp trên.  

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trạm Y tế xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 

căn cứ quyết định thi hành. 

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

 

- Nơi nhận:             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 3;                                                                           CHỦ TỊCH 
- Lưu. 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                        Nguyễn Minh Sỹ 
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