
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:        /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Bắc An, ngày       tháng       năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Tổ thẩm định điều kiện cách ly y tế tại nhà 

đối với trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) trên địa bàn xã Bắc An 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC AN

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 năm 2019;

Căn cứ  Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Hướng dẫn số 3636/HD-SYT ngày 13/11/2021 ngày Sở Y tế Hải 

Dương Hướng dẫn tạm thời Cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần với ca 
bệnh F1;

Xét đề nghị của Trạm trưởng trạm y tế xã Bắc An.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định điều kiện cách ly y tế tại nhà đối với 
trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) trên địa bàn xã Bắc An, gồm các ông, 
bà có tên sau:

1. Tổ trưởng: 
- Ông Đặng Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó TT BCĐ xã;
2. Tổ phó:
- Ông Lưu Quang Huỳnh, Trạm trưởng Trạm Y tế, Phó BCĐ xã;
3. Các Ủy viên:
- Ông Nguyễn Văn Quang,Trưởng Công an;
- Ông Vũ Thanh Niên, Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã;
- 09 ông (bà) Trưởng thôn;
- 09 ông (bà) y tá thôn;
- 09 ông (bà) công an viên, thôn đội trưởng;
Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ thẩm định:
Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định điều kiện cách ly y tế tại nhà đối 

với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) theo đúng Hướng dẫn số 
3636/HD-SYT ngày 13/11/2021 ngày Sở Y tế Hải Dương và quy định của pháp 



luật có liên quan; Báo cáo xin ý kiến BCĐ phòng chống dịch COVID-19 và 
UBND thành phố.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công.
Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch 

Covid-19 của xã các ngành, đoàn thể liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- BCĐ xã;
- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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