
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Kỳ, ngày 09 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ huy lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

trên địa bàn xã Hà Kỳ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ KỲ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT, ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19";

Căn cứ Công văn số 2762/UBND-VP ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-BCĐ, ngày 08/8/2021 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác 
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các 
huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ quyết định số: 3723/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về việc thành lập Ban chỉ huy lấy mẫu xét nghiệm SARS-
CoV-2 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ;

Theo đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ huy lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa 
bàn xã Hà Kỳ (Sau đây gọi tắt là Ban chỉ huy), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Chỉ huy trưởng: Ông: Phạm Văn An; Chủ tịch UBND xã
2. Phó chỉ huy trưởng: Bà: Phạm Thị Dinh
* Các thành viên:
1. Ông: Đặng Quang Kiên; Trưởng công an xã
2. Ông: Nguyễn Ngọc Chìu; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã;
3. Bà: Phạm Thị Mai; Công chức Văn hóa - Xã hội xã;
4. Ông: Nguyễn Thành Linh; Bí thư đoàn thanh niên xã;
5. Bà: Đào Thị Hòe; Chủ tịch hội phụ nữ xã;
6. Ông: Phạm Ngọc Dung; Trưởng thôn Trạch Lộ;



7. Bà: Đào Thị Hòe; Trưởng thôn Đại Hà;
8. Bà: Trần Thị Tâm; Trưởng thôn Hà Hải;
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy
- Căn cứ tình hình thực tế, diễn biến của dịch bệnh tại địa phương; đề xuất 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện hoặc BCH của Huyện cần 
thiết phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ở các thôn, xóm, khu dân cư. BCH xã 
có trách nhiệm lập phương án cho việc lấy mẫu, xác định số lượng người lấy 
mẫu, số địa bàn lấy mẫu, số bàn lấy mẫu, nhóm các đối tượng ưu tiên lấy mẫu...

- Trạm trưởng trạm y tế xã:
+ Chủ động báo cáo trung tâm y tế huyện bố trí nhân lực, sinh phẩm, 

trang thiết bị vật tư y tế đáp ứng đủ theo số lượng mẫu dự kiến được lấy.
+ Phối hợp với BCĐ cấp huyện xác định các nhóm đối tượng nguy cơ lây 

nhiễm cao, thôn, khu dân cư có nguy cơ cao để xác định số lượng người lấy 
mẫu, số bàn lấy mẫu...

+ Phối hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên y tế tham gia lấy 
mẫu; phối hợp với lực lượng cán bộ ngành Giáo dục trong quá trình lấy mẫu; tổ 
chức thực hiện và giám sát, kiểm tra đảm bảo hoạt động lấy mẫu theo đúng quy 
định, hướng dẫn chuyên môn. 

Phân công cán bộ đóng gói, bảo quản và vận chuyển khẩn cấp các mẫu 
xét nghiệm cho đối tượng có nguy cơ cao về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
để làm xét nghiệm khẳng định hoặc vận chuyển làm nhiều lần trong ngày để 
đảm bảo việc xét nghiệm và trả kết quả kịp thời.

+ Thống kê, báo cáo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn xã 
theo quy định.

- Nhiệm vụ chung của Ban chỉ huy xã
+ Khẩn trương phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chỉ đạo 

các lực lượng của cấp xã bố trí đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, như: danh 
sách người lấy mẫu, địa điểm, bàn ghế, nhà bạt, máy vi tính, hệ thống điện 
nước, loa đài, công tác hậu cần.. .đáp ứng đủ yêu cầu của Trung tâm Y tế 
theo các bàn lấy mẫu.

+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo chuẩn bị danh sách 
người được lấy mẫu xét nghiệm ở từng thôn, khu dân cư, trong đó có danh sách 
các trường hợp ưu tiên lấy mẫu.

+ Chỉ đạo cán bộ xã (công chức văn hóa xã) phối hợp với cán bộ, giáo 
viên tham gia lấy mẫu mời gọi người dân ra địa điểm lấy mẫu theo thời gian quy 
định để thực hiện lấy mẫu.

+ Quán triệt và hướng dẫn nhân dân trong quá trình đi lấy mẫu phải thực 



hiện các qui định về phòng, chống dịch tại nơi lấy mẫu.
+ Chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng rà soát những trường hợp còn thiếu, 

chưa đi lấy mẫu xét nghiệm hoặc những người phát sinh thêm (người mới đến) 
hoặc những người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn nhưng đã rời đi nơi khác, 
đảm bảo đủ 100% số lượng người dân cần phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV- 
2 tại xóm, thôn, khu dân cư đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Những trường 
hợp bất khả kháng, không đến lấy mẫu tại địa điểm lấy mẫu theo quy định thì 
phối hợp với ngành y tế để tiến hành lấy mẫu tại nhà.

- Trưởng công an xã:
Công an xã, thị trấn chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và các 

lực lượng liên quan có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người 
dân lấy mẫu theo đúng đối tượng, đúng thời gian, an toàn phòng, chống dịch, 
yêu cầu người dân thực hiện nguyên tắc 5K tại nơi lấy mẫu.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, Trưởng trạm y tế xã, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ 
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- BCĐ phòng, chống covid-19 xã;
- TT UB MTTQ xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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