UBND HUYỆN TAM DƯƠNG
BCĐ PCD COVID-19
HUYỆN TAM DƯƠNG
Số: 1035/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Dương, ngày 19 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về vệc kiện toàn khung nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19
khu cách ly tập trung tại Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Tam Dương
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 HUYỆN

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 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành hướng
dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/08/2020 của Bộ Y tế Về việc
ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”;
Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về
việc ban hành “Quy định thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh
COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định 239/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND huyện về Kiện
toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tam
Dương; Quyết định số 233.3/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân
huyện về việc thành lập khu cách ly tập trung tại Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện
Tam Dương;
Theo đề nghị của Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện tại Tờ trình số
1352/TTr-BCH ngày 19/11/2021và đề nghị của Phòng Tư pháp huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn khung nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 khu
cách ly tập trung tại Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Tam Dương ((Địa chỉ: Tổ
dân phố Giữa, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) như sau:
1. Ban quản lý, điều hành (gồm 07 người)
1.1. Trưởng ban: Ông Trần Văn Công - Thiếu tá - Tiểu đoàn trưởng KTT,
Ban CHQS huyện.
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1.2. Phó Trưởng ban: Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế
huyện.
1.3. Các Thành viên:
- Ông Trần Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Hòa.
- Bà Bùi Thị Tâm - Phòng TCHC Trung tâm Y tế huyện.
- Phụ trách Kế toán: Ông Đỗ Xuân Ngũ - Trung tá - Nhân viên Tài chính,
Ban CHQS huyện.
- Phụ trách công tác Truyền thông: Ông Chu Viết Nhật - Thiếu tá - Trợ lý
Chính trị, Ban CHQS huyện.
- Phụ trách công nghệ thông tin: Ông Phan Văn Hào - Đại uý, Trợ lý tham
mưu, Ban CHQS huyện.
2. Bộ phận đảm bảo an ninh (12 người)
- Giao Công an huyện bố trí 06 cán bộ, chiến sỹ.
- Giao Ban CHQS huyện bố trí, huy động 06 người
3. Bộ phận đảm bảo công tác y tế; bảo đảm VSATTP & Vận chuyển (15
người)
- Giao Trung tâm Y tế huyện bố trí 12 người.
- Giao Ban CHQS huyện bố trí, huy động 03 người.
4. Bộ phận phục vụ (30 người)
Giao Ban CHQS huyện bố trí, huy động.
Tổng cộng: 64 người
Số lượng nhân lực nêu trên là số lượng tối đa; trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ căn cứ tình hình thực tế Ban CHQS huyện, Công an huyện, Trung tâm Y
tế huyện bố trí, huy động, phân công nhân lực đảm bảo phù hợp.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 huyện trong công tác tổ chức, điều hành, thực hiện cách ly tập trung và
đảm bảo nguồn lực để thực hiện việc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.
Triển khai các phương án đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe trong tiếp nhận,
cách ly, điều trị công dân tại vùng có dịch về địa bàn huyện, lập danh sách khám
sàng lọc, theo dõi sức khỏe hàng ngày của người được cách ly, phát hiện sớm có
phương án điều trị, xử lý khi phát hiện trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc
bệnh trong khu cách ly tập trung.
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Tổ chức tiêu độc khử trùng, thu gom xử lý rác thải hàng ngày tại khu vực
cách ly. Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn đầy đủ cơ sở vật; các
điều kiện phòng, chống lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên của khu cách ly tập trung.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly, chỉ đạo tiến hành cưỡng
chế cách ly y tế nếu người cách ly không tuân thủ theo yêu cầu cách ly y tế. Giám
sát theo dõi đối tượng cách ly tại cơ sở 24/24 giờ.
Xây dựng quy chế hoạt động của ban quan lý, điều hành; Nội quy trong khu
cách ly, phân khu cách ly, phòng cách ly. Nắm và tổng hợp mọi tình hình tại khu
cách ly tập trung báo cáo hàng ngày về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
huyện.
Phối hợp cùng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện dự trù kinh phí đảm bảo
chế độ hậu cần, sinh hoạt hàng ngày, ăn, uống và các chế độ khác cho người tham
gia tại khu cách ly tập trung theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Các thành viên trong khung điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung làm việc
theo chế độ kiêm nhiệm và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể
của các thành viên do Trưởng ban quản lý, điều hành phân công (đảm bảo không
xung đột, chồng chéo trong thực hiện các nhiệm vụ khác).
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết
định số 34/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
huyện về việc thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung huyện Tam Dương;
Quyết định số 37/QĐ-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 huyện Tam Dương về vệc ban hành Quy chế hoạt động của khu cách ly
tập trung tại Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Tam Dương.
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:
Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện; Thủ trưởng các
phòng, ban cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Hoà và các
Thành viên khung điều hành có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.Huyện uỷ, TT. HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Chánh, phó VP.HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, BCĐ.
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