
    

 

UBND HUYỆN CÔN ĐẢO 

BAN CHỈ ĐẠO PHÕNG CHỐNG               

DỊCH BỆNH COVID-19 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-BCĐ Côn Đảo, ngày       tháng       năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung nhiệm vụ tại Khoản 3 Điều 8 Quy chế  

ban hành kèm theo Quyết định số  556/QĐ-BCĐ ngày 16/6/2021  

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Côn Đảo 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÕNG CHỐNG  

DỊCH BỆNH COVID-19 HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 

31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND, ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Côn Đảo về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện Côn Đảo; 

Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-BCĐ ngày 16/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm 

vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Côn Đảo; 

Xét đề nghị của Phòng Y tế tại Tờ trình số 35/TTr-PYT ngày 13 tháng 7 năm 

2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ sung nội dung tại Khoản 3 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 556/QĐ-BCĐ ngày 16/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Côn Đảo, như sau: 

3.21. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y  

a) Tổ chức triển khai, điều hành Đội Điều tra nhanh phục vụ cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo; tiến hành truy vết 

“thần tốc”, kịp thời và khẩn trương ngay khi nhận được thông tin truy vết khẩn liên 

quan đến các ca nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 từ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật các tỉnh/thành phố khác. 

b) Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho 

người từ vùng dịch Covid-19 trong nước đến huyện Côn Đảo; chỉ đạo thực hiện lấy 

mẫu xét nghiệm cho những trường hợp có chỉ định xét nghiệm nhưng không phải 

cách ly tập trung. 

c) Tổ chức triển khai, giám sát và thực hiện chặt chẽ các thủ tục cách ly tại 

nhà theo đúng quy định. 



d) Chỉ đạo công tác chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu, môi trường bảo quản và vận 

chuyển mẫu bệnh phẩm về tỉnh theo đúng quy định. 

e) Chủ động thông báo với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân huyện (thông qua Phòng Y tế) trong công tác thông tin, báo cáo tình hình 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đẩy đủ, chính xác, kịp thời 

theo quy định... 

f) Thường xuyên cập nhật các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

mới của Bộ Y tế, triển khai cho cán bộ y tế; nhân viên y tế Khu dân cư và tuyên 

truyền cho Nhân dân được biết. 

Điều 2. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành huyện, Trưởng các khu dân cư, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;    
- Sở Y tế;           
- TTr: Huyện ủy; Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Măt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện;  

- Thành viên Ban Chỉ đạo (50);  

- Cổng Thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, YT.  
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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