
 

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 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 
 

  
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 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ 
về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn 

phòng Chính phủ; 

Căn cứ Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 104-CV/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về 
việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 27/06/2021 và Công điện số 08/CĐ-

UBND ngày 29/06/2021 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 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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế thị xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 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, gồm có các ông, bà có tên sau: 

1. Điểm tại Trạm Y tế phường Hoài Thanh Tây 

- Tổ trưởng: Bà Dương Thị Thùy Linh – P.T Trạm Y tế phường Hoài Thanh Tây; 

- Thành viên: Bà Lữ Thị Kim Trâm - Chi đoàn mầm non phường Hoài Thanh Tây; 

+ Bà Lê Thị Ái Ly - Chi đoàn khu phố Phú An, phường Hoài Hương; 

+ Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm test nhanh do Trung tâm Y tế thị xã cử. 
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2. Điểm tại Trạm Y tế phường Hoài Thanh Tây 

- Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng trạm Y tế phường Hoài Tân. 

- Thành viên: Bà Lê Thị Thanh Nữ - Chi đoàn Hòa Trung 1, phường Hoài Xuân; 

+ Bà Huỳnh Thị Như Ý - Chi đoàn khu phố Phú An, phường Hoài Hương; 

+ Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm test nhanh do Trung tâm Y tế thị xã cử. 

3. Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 6 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút; Buổi chiều từ 
12 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút. 

4. Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường 

- Phòng Y tế: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm tâm Y tế và UBND các phường 
đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định, cung cấp test nhanh cho các tổ.  

- Trung tâm Y tế thị xã cử nhân viên y tế và các điều kiện cần thiết thực hiện 
xét nghiệm test nhanh các tổ. 

- UBND các phường Hoài Thanh Tây và Hoài Tân tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tổ họat động. 

Điều 2. Nhiệm vụ Tổ xét nghiệm nhanh: 

- 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. 

- Nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Trung tâm y tế thị xã phối hợp với Trưởng phòng 
Y tế thị xã tổ chức thực hiện theo quy định. 

- Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể và quản lý từng thành viên tham gia thực 
hiện nhiệm vụ theo quy định. Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho 
UBND thị xã qua Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã để chỉ đạo kịp thời. 

- Tổ xét nghiệm nhanh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhận hỗ trợ theo chế 
độ quy định; nghiêm túc chấp hành sự phân công, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã; 
tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Y tế, 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 ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 
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; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Phạm Trương 
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