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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Tổ kiểm tra lưu động xử lý các vi phạm 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM SÁCH

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 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 
dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 
thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút CORONA 
(nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật 
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Y tế huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 04 Tổ kiểm tra lưu động xử lý các vi phạm trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ và hoạt động của các Tổ kiểm tra lưu động xử lý các vi phạm 
trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

1. Nhiệm vụ của các Tổ:
- Kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định của trung 

ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các khu 
được phân công như sau: Tổ 1 kiểm tra tại các xã khu I, Tổ 2 kiểm tra tại các xã khu 
II, Tổ 3 kiểm tra tại các xã, thị trấn khu III, Tổ 4 kiểm tra tại các xã khu IV. 
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- Đề xuất đối với UBND huyện phê bình, xử lý đối với người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị thiếu kiểm tra đôn đốc để đoàn kiểm tra lưu động của huyện xử phạt 
vi phạm trên địa bàn.

2. Chế độ làm việc của Tổ:
Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ kiểm tra triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
theo yêu cầu. Các Tổ kiểm tra tự giải tán sau khi dịch bệnh Covid-19 chấm dứt trên 
địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng Y tế; thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông 
(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;        
- Thường trực HĐND huyện;     (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Phòng Y tế.

CHỦ TỊCH

Hồ Ngọc Lâm
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DANH SÁCH
04 tổ và thành viên các tổ tham gia Tổ kiểm tra lưu động xử lý các vi phạm

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 8 năm 2021)

* Tổ 1:
1. Ông Đặng Đức Hải: Trưởng Phòng Y tế - Tổ trưởng;
2. Ông Mạc Văn Tuấn: Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT- Tổ viên;
3.  Ông Dương Minh Thu: Đội trưởng Đội thi hành án - Công an huyện - Tổ viên.
* Tổ 2:
1. Ông Phạm Huy Quảng: Trưởng Phòng Tư pháp - Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Văn Hợi: Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Tổ viên;
3. Ông Phạm Văn Thành: Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Công an 

huyện - Tổ viên.
* Tổ 3:
1. Ông Nguyễn Xuân Đôn: Phó Trưởng Công an huyện - Tổ trưởng;
2. Ông Phạm Trung Dũng: Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội -  

Tổ viên;
3. Ông Bùi Văn Khương: Phó trưởng Phòng Tư pháp - Tổ viên.
* Tổ 4:
1. Bà Trần Thị Thanh Huyền: Chánh Thanh tra huyện - Tổ trưởng;
2. Ông Vương Văn Giang: Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường - 

Tổ viên;
3. Ông Nguyễn Khắc Tuyên: Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy - Công an 

huyện - Tổ viên.
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