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QUYẾT ĐỊNH 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 

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 2829/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc thành lập khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong - Phân xưởng Thanh Sơn - Trà Cú; 

Xét Tờ trình số 271/TTr-TTYT ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập tổ hỗ trợ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công ty 

TNHH Giày da Mỹ Phong - Phân xưởng Thanh Sơn - Trà Cú gồm các ông, bà có tên 

sau:  

1. Ông Nguyễn Hồng Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện,  

Tổ trưởng. 

2. Mời ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Tổ phó. 

* Các thành viên: 

3. Ông Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Mời bà Phước Thị Kim Huê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

5. Mời ông Nguyễn Thuần Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. 

6. Mời ông Tăng Tùng Chân, Bí thư Huyện đoàn. 

 7. Mời ông Kim Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  

Việt Nam huyện. 

8. Ông Huỳnh Minh Hải, Công chức Phòng Y tế. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ: 

Tham mưu Ủy ban nhân huyện nắm chặt tình hình diễn biến của dịch bệnh; 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin kịp thời về tình hình dịch 

bệnh; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế của công ty, hỗ trợ tiếp 
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nhận, sàng lọc, xử lý tại chỗ, bố trí cách ly, theo dõi, điều trị kịp thời các trường hợp 

nhiễm bệnh, không để lây nhiễm, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh; hàng ngày kịp thời báo cáo kết quả về Ủy ban nhân huyện nắm, chỉ đạo. 

 Tổ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm 

vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo, Giám 

đốc Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong - Phân xưởng Thanh Sơn - Trà Cú và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2635/QĐ-

UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú./.  

 

Nơi nhận:                                                                         
- TT. HU; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NCTH. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Bình 
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