
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /QĐ-UBND                 Hoài Nhơn, ngày      tháng  7  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh nhiệm vụ Tổ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 tại điểm phường Hoài Tân và Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn 
 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ 
 

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 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 27/6/2021; Công điện số 08/CĐ-

UBND ngày 29/6/2021; Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo tinh thần 

Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Kết luận số Kết luận số 43-KL/TU ngày 28/6/2021 của BTV Thị ủy 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 9799/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Chủ tịch UBND 

thị xã về kiện toàn Tổ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại điểm 

phường Hoài Tân và Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế thị xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 2 của Quyết định số 

9799/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về kiện toàn Tổ xét 

nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại điểm phường Hoài Tân và Hoài 

Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn như sau: 

- Nội dung điều chỉnh: “Lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho các tài 

xế vào thị xã Hoài Nhơn giao nhận hàng và người dân có nhu cầu”; điều chỉnh thành 
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“Thực hiện lấy mẫu test nhanh Covid-19 đối với người dân thị xã Hoài Nhơn có 

nhu cầu đi lại thiết yếu; các hộ sản xuất, kinh doanh, buôn bán, người lao động làm 

việc trong các cơ sở, công ty, nhà máy trên địa bàn; tài xế vào thị xã thực hiện 

giao, nhận hàng”. 

- Các nội dung còn lại tại Điều 2 và nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định 

số 9799/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Giám đốc Trung tâm Y tế 

thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã phường Hoài 

Thanh Tây, Hoài Tân và các thành viên của Tổ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 tại điểm phường Hoài Tân và Hoài Thanh Tây chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. BCĐ tỉnh;  

- Thường trực Thị ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

- Tổ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại 

điểm phường Hoài Thanh Tây và Hoài Tân; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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