ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUẾ CHÂU

Số..227../QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Quế Châu, ngày...31...tháng..7... năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Tổ
“ Giám sát tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng”.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;
Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ y tế về việc
ban hành “ Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch
Covid-19”;
Căn cứ Thông báo số 05/TB- UBND ngày 31/7/2020 của đồng chí Chủ
tịch UBND huyện Quế Sơn về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống
dịch bệnh Covid-19;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các Tổ “ Giám sát tuyên truyền phòng, chống dịch Covid19 tại cộng đồng” xã Quế Châu gồm những ông (bà) có tên sau:
* Phụ trách công tác chỉ đạo điều hành chung:
1. Ông: Ông: Đặng Ngọc Nhân - PCT. UBND xã phụ trách chung.
2. Ông: Lê Tố - CC VP-TK xã, tham mưu theo dõi tổng hợp.
3. Mời bà: Trương Thị Thảo Ly - Phó chủ tịch UBMT TQVN xã.
*Tổ công tác số 01 phụ trách thôn An Thành:
1. Ông: Nguyễn Trường Thạnh- Cán bộ VH,TDTT xã, làm Tổ trưởng
2. Mời Ông: Lương Trọng Yến – Chủ tịch Hội Nông dân xã, thành viên
3. Ông: Nguyễn Hồng – Trưởng thôn An Thành, thành viên
4. Mời: Các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội nông dân,
Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, y tế thôn An
Thành làm thành viên.
*Tổ công tác số 02 phụ trách thôn Đồng Thành:
1. Mời bà: Bùi Thị Mai – Phó chủ tịch HĐND xã, làm Tổ trưởng.
2. Mời Ông: Đặng Quang – Chủ tịch Hội CCB xã, làm thành viên.
3. Bà: Nguyễn Thị Thu Thương – CC TP-HT xã, làm thành viên.

4. Ông: Trương Quốc Thịnh- Trưởng thôn An Thành, thành viên.
5. Mời: Các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội nông dân,
Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, y tế thôn Đồng
Thành làm thành viên.
*Tổ công tác số 03 - phụ trách thôn Khánh Đức:
1. Mời ông: Lê Phi Hùng – PCT hội CCB xã, làm thành Tổ trưởng.
2. Bà: Nguyễn Thị Thúy Phượng - CB Tuyên giáo xã, làm thành viên.
3. Ông: Nguyễn Công Sơn- CB ĐC-XD xã, làm thành viên.
4. Ông: Hoàng Minh Đức - Trưởng thôn Khánh Đức, làm thành viên.
5. Mời: Các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội nông dân,
Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, y tế thôn Khánh
Đức làm thành viên.
*Tổ công tác số 04 - phụ trách thôn Phước Đức:
1. Mời Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền – Bí thư Đoàn TN xã, làm Tổ trưởng.
2. Ông: Đoàn Hạ – Cán bộ GT-NL xã, làm thành viên
3. Bà: Trương Thị Mỹ Phương – CC TC- KT xã, làm thành viên
4. Ông: Phạm Đình Long - Trưởng thôn Phước Đức, làm thành viên.
5. Mời: Các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội nông dân,
Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, y tế thôn Phước
Đức làm thành viên.
*Tổ công tác số 05 - phụ trách thôn Phú Đa:
1. Bà. Mai Thị Tố Nga - CC Địa chính- MT xã, làm Tổ trưởng.
2. Mời Bà: Nguyễn Thị Mỹ Diệu – PCT Hội PN xã, làm thành viên.
3. Ông: Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng thôn Phú Đa, làm thành viên
4. Mời: Các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội nông dân,
Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, y tế thôn Phú Đa
làm thành viên.
*Tổ công tác số 06 - phụ trách thôn Xuân Thượng:
1. Ông: Nguyễn Văn Chín – CB GĐ& TE xã làm Tổ trưởng.
2. Mời Bà: Nguyễn Thị Một – PCT Hội Nông xã, làm thành viên.
3. Ông: Võ Muôn - Trưởng thôn Xuân Thượng, làm thành viên
4. Mời: Các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội nông dân,
Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, y tế thôn Xuân
Thượng làm thành viên.
*Tổ công tác số 07 - phụ trách thôn Cang Đông:
1. Ông Trần Tấn Vinh – CC TC-KT xã làm Tổ trưởng.
2. Mời Bà: Phạm Thị Kim Hưng – CT Hội LHPN xã, làm thành viên.
3. Ông: Võ Ngọc Liễng - Cán bộ Thú y xã, làm thành viên.

4. Bà: Trần Thị Loan- Trưởng thôn Cang Đông, làm thành viên.
5. Mời: Các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội nông dân,
Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, y tế thôn Cang
Đông làm thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác:
Hằng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người nhằm nhắc nhỡ,
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như:
Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, đeo khẩu trang tại nơi công cộng,
rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Khuyến cáo bà con nhân dân
không ra ngoài nếu không cần thiết, hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay
cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế gần nhất để tổ chức cách ly và lấy
mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với những trường hợp nghi mắc Covi-19 tại
từng hộ gia đình.
Thường xuyên theo dõi các trường hợp đang bị cách ly tại nhà, phát hiện
các trường hợp không chấp hành, Tổ công tác báo cáo ngay cho BCĐ xã kiểm
tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tổng hợp danh sách người đang sinh sống, làm việc, học tập ở các địa
phương khác theo từng thôn để tham mưu cho BCĐ xã theo dõi chỉ đạo.
Tham mưu, đề xuất cho BCĐ xã xử lý các trường hợp không chấp hành
quy định phòng, chống dịch bệnh theo quy định pháp luật.
Giao trách nhiệm cho đồng chí Phó chủ tịch UBND xã, phụ trách chung:
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Tổ công tác ở từng thôn phân công nhiệm vụ
các thành viên phải đảm bảo nghiêm theo Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 31/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19; Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND
tỉnh Quảng Nam.
.
Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ban ngành, đoàn thể có liên quan,
Trưởng thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nay.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BCĐ PCD huyện Quế Sơn;
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