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        Sơn Dương, ngày         tháng 01 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập trạm Y tế lưu động phòng, chống  

dịch COVID-19 xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 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 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2020 của Bộ Y tế về việc 
ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch 

COVID-19; 

 Căn cứ Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về Kế hoạch thiết lập trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-
19 tại cộng đồng trên địa bàn huyện Sơn Dương; Kế hoạch số 01/KH-UBND 

ngày 03/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về Kế hoạch phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình dịch có xu hướng lan rộng, phức tạp trên địa bàn huyện 

Sơn Dương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tại Tờ trình số 20/TTr-
TTYT ngày 08/01/2021 về việc thành lập trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Dương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập trạm Y tế lưu động xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:   

1. Tên gọi: Trạm Y tế lưu động xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương.  

2. Cơ quan được giao phụ trách quản lý: Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương.   

3. Địa điểm: Nhà Văn hoá thôn Vạn Long, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương.   

4. Thời gian hoạt động: Từ 08 giờ 00 ngày 17/01/2022 cho đến khi được 

cấp có thẩm quyền cho phép giải thể.   

5. Thành viên trạm Y tế lưu động là cán bộ y tế hiện đang công tác tại 

trạm Y tế xã Hồng Lạc và cán bộ, công chức xã, nhân viên y tế thôn bản xã 
Hồng Lạc, huyện Sơn Dương (có danh sách kèm theo).  

Lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm Y tế lưu động có thể bổ sung, điều chỉnh 

tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.   
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6. Trạm Y tế lưu động xã Hồng Lạc là một tổ chức thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Sơn Dương; chịu sự quản lý, điều hành của Giám đốc Trung tâm Y tế 
huyện. Trạm Y tế xã Hồng Lạc có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ 

về chuyên môn Y tế, Tài chính - Kế toán, Bảo hiểm y tế; cung ứng vật tư, thuốc 
điều trị bệnh nhân COVID-19 cho trạm Y tế lưu động theo quy định.    

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động xã Hồng Lạc:  

- Trạm Y tế lưu động xã Hồng Lạc có chức năng nhiệm vụ triển khai các 

hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng; thực hiện việc chăm 

sóc, điều trị, quản lý người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc có 

triệu chứng lâm sàng nhẹ; phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương. 

- Trạm Y tế lưu động xã Hồng Lạc hoạt động theo quy định tại Quyết 

định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng 

dẫn tạm thời mô hình trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19.  

- Trạm Y tế lưu động xã Hồng Lạc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Y tế, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã Hồng Lạc; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách thi hành Quyết định này./.    

  
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo); 
- Sở Y tế; 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ, Trung tâm Chỉ huy phòng,  
   chống dịch COVID-19 huyện; 
- Chuyên viên THVX; 
- Như Điều 3 (Thực hiện); 
- Lưu: VT, YT, (            b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Giang Tuấn Anh 
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