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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tổ Covid – 19 cộng đồng phòng chống  

dịch Covid – 19 trên địa bàn phường Tân Đồng 
————————— 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN ĐỒNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ – BCĐ ngày 18/02/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Covid – 19 ban hành Kế hoạch đáp ứng ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid – 19 gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID – 

19”; 

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế 

về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19;  

Căn cứ Công văn số 358/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch 

Covid- 19;  

Căn cứ Công văn số 159/UBND-VX ngày 29/01/2021 của UBND thành phố 

Đồng Xoài về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng 

Chính Phủ; 

Theo đề nghị của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 05 Tổ “Covid -19 cộng đồng” để giám sát và tuyên truyền 

phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn phường Tân Đồng gồm những ông, bà 

có tên sau: 

* Phụ trách công tác chỉ đạo điều hành chung: 

1. Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối VHXH phụ trách chung. 

2. Công chức VP – TK  theo dõi tổng hợp. 



3. Trưởng trạm Y tế phường tổng hợp danh sách các trường hợp có liên quan 

đến dịch bệnh Covid – 19 (nếu có). 

4. Mời Chủ tịch UBMTTQVN phường tham gia phối hợp chỉ đạo. 

* Tổ 1 “Covid – 19 cộng đồng” khu phố 1: 

1. Trưởng khu phố 1      Tổ trưởng 

2. Tổ Bảo vệ dân phố khu phố 1              Thành viên 

3. Khu đội trưởng khu phố 1     Thành viên 

4. Mời: Các ông (bà) Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Chi hội Nông dân, 

Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên, Chữ thập đỏ và y tế thôn bản khu phố 1 

làm thành viên. 

* Tổ 2 “Covid – 19 cộng đồng” khu phố 2: 

1. Trưởng khu phố 2      Tổ trưởng 

2. Tổ Bảo vệ dân phố khu phố 2               Thành viên 

3. Khu đội trưởng khu phố 2     Thành viên 

4. Mời: Các ông (bà) Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Chi hội Nông dân, 

Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên, Chữ thập đỏ và y tế thôn bản khu phố 2 

làm thành viên. 

* Tổ 3 “Covid – 19 cộng đồng” khu phố 3: 

1. Trưởng khu phố 3     Tổ trưởng 

2. Tổ Bảo vệ dân phố khu phố 3              Thành viên 

3. Khu đội trưởng khu phố 3    Thành viên 

4. Mời: Các ông (bà) Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Chi hội Nông dân, 

Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên, Chữ thập đỏ và y tế thôn bản khu phố 3 

làm thành viên. 

* Tổ 4 “Covid – 19 cộng đồng” khu phố 4: 

1. Trưởng khu phố 4             Tổ trưởng 

2. Tổ Bảo vệ dân phố khu phố 4             Thành viên 

3. Khu đội trưởng khu phố     Thành viên 

4. Mời: Các ông (bà) Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Chi hội Nông dân, 

Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên, Chữ thập đỏ và y tế thôn bản khu phố 4 

làm thành viên. 

* Tổ 5 “Covid – 19 cộng đồng” khu phố 5: 

1. Trưởng khu phố 5      Tổ trưởng 

2. Tổ Bảo vệ dân phố khu phố 5              Thành viên 

3. Khu đội trưởng khu phố 5     Thành viên 



4. Mời: Các ông (bà) Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Chi hội Nông dân, 

Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên, Chữ thập đỏ và y tế thôn bản khu phố 5 

làm thành viên. 

Điều 2. Tổ “Covid – 19 cộng đồng” giám sát và tuyên truyền phòng chống 

dịch Covid – 19 trên địa bàn phường Tân Đồng có nhiệm vụ: 

1. Phát huy tối đa vai trò của tổ với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, 

rà từng đối tượng”, phát hiện sớm các nguồn lây bệnh; tuyên truyền mọi người dân 

khai báo y tế và cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch; Tổ chức giám 

sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh; 

2. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát theo ranh giới địa bàn, kịp thời ngăn 

chặn các trường hợp ra, vào trái phép và không chấp hành nghiêm quy định trong 

vùng cách ly y tế; 

3. Thực hiện việc nắm tình hình dịch bệnh (nếu có), vận động người dân tích 

cực phối hợp, cung cấp thông tin, các yếu tố có liên quan đến việc kiểm soát 

phòng, chống dịch Covid – 19; 

4. Nắm bắt tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng chống 

Covid – 19.   

5. Trong quá trình giám sát tại cộng đồng, nếu người dân có triệu chứng nghi 

sốt do Covid – 19 thì thông báo cho người dân tự cách ly tại nhà, đồng thời thông 

tin kịp thời về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của phường để có kế 

hoạch xử lý tiếp theo; 

6. Đồng chí tổ trưởng tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp tình hình và báo 

cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 phường (thông qua đ/c Trần 

Khánh Tâm-PCT. UBND phường). 

Điều 3. Chế độ làm việc của Tổ Covid – 19 cộng đồng. 

1. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công, các thành 

viên chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Văn phòng UBND phường, Trưởng Trạm y tế, Trưởng Công an 

phường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường, Ban 

điều hành các khu phố; và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này, kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận:                           CHỦ TỊCH 
- BCĐ PC Covid TP; 

- Đảng ủy phường; 

- HĐND phường; 

- BCĐ PC Covid phường; 

- Ban điều hành các khu phố; 

- Như điều 4; 

- Lưu VT.               
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