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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban điều hành phòng, chống dịch Covid-19 

và các Tổ an toàn COVID của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính  phủ về 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 02/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh 

về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại 

vụ tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định số 

11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; Công văn số 

3406/VP-KGVX ngày 17/8/2021 của Văn phòng UBND  tỉnh  về việc hướng dẫn  

phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và Công văn số 4279/SYT –NVYD 

ngày 29/8/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban điều hành phòng, chống dịch Covid – 19 của Sở 

Ngoại vụ (sau đây gọi tắt là Ban điều hành) gồm các thành viên sau: 

1. Bà Trịnh Tuyết Mai, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở - Trưởng Ban; 

2. Ông Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch CĐCS - Phó Trưởng ban; 
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3. Bà Trần Thị Vân Thùy, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban; 

4. Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách  -  Thành viên; 

5. Bà Đoàn Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm TTDVĐN - Thành viên; 

6. Ông Từ Duy Thứ, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng LSHTQT- 

thành viên; 

7. Bà Ong Hương Trang, Bí thư Chi đoàn Thanh niên - Thành viên. 

Điều 2. Thành lập các Tổ an toàn Covid – 19 của Sở Ngoại vụ gồm: 

- Tổ số 01: 

1. Ông Lê Mạnh Kiên, Chuyên viên phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế - Tổ 

trưởng; 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chuyên viên phòng Thanh tra - Tổ viên; 

3. Ông Hứa Văn Dương, Viên chức Trung tâm TTDVĐN  - Tổ viên; 

4. Ông Vũ Bằng Giang, Viên chức Trung tâm TTDVĐN - Tổ viên; 

5. Ông Lâm Mạnh Tùng, Lái xe  -  Tổ viên 

- Tổ số 02: 

1. Ông Phùng Anh Văn, Chuyên viên Văn phòng – Tổ trưởng 

2. Ông Hà Thái Biểu, Bảo vệ - Tổ phó 

3. Ông Lưu Duy Nhất, Lái xe  -  Tổ viên; 

4. Ông Vũ Hữu Hoàng, Bảo vệ - Tổ viên; 

5. Bà Lê Thị Quyến, Văn phòng Sở - Tổ viên; 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Ban điều hành phòng, chống dịch Covid – 19 Sở Ngoại vụ 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch và các phương án 

phòng, chống dịch Covid – 19 của cơ quan theo hướng dẫn của Sở Y tế, phân công 

nhiệm vụ và tổ chức thực hiện, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định, hướng dẫn linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo hoạt 

động của cơ quan.  

Trưởng Ban điều hành trực tiếp phụ trách chung công tác phòng, chống, 

kiểm soát dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 

quốc gia, Ban chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và  

nội dung nhiệm vụ cần làm theo Hướng dẫn tại Công văn số 4279/SYT –NVYD 

ngày 29/8/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định thành lập các Tổ an toàn COVID của đơn vị, chỉ đạo tổ chức 

tuyên truyền, quán triệt quản lý, theo dõi, kiểm tra sức khỏe hàng ngày, khai báo y 

tế đối với CCVCNLĐ và người ra vào đơn vị. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban phân công. 
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b) Các Tổ an toàn COVID Sở Ngoại vụ 

Tổ số 01: 

- Quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ Ban điều hành công tác phòng, 

chống dịch Covid – 19 tại cơ quan.Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, 

hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và theo dõi tình 

hình sức khỏe của người lao động, quản lý người ra vào tại cơ quan. 

- Kịp thời báo cáo, kiến nghị Thủ trưởng cơ quan, Ban điều hành xử lý 

kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc 

theo quy định phòng, chống dịch của cơ quan và của chính quyền địa phương. 

Báo cáo Trưởng Ban điều hành và cơ quan y tế có thẩm quyền khi phát hiện 

người lao động mắc Covid – 19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid – 19 

(Ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ số 5, 14, 15, 20, 21, 22 tại Phụ lục 4 - Những việc 

đơn vị cần làm để phòng, chống dịch Covid – 19 ban hành kèm theo Công văn 

số 4279/SYT –NVYD ngày 29/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 

- Trong các trường hợp có đối tượng nghi, nhiễm bệnh Covid – 19 tại cơ 

quan và tình hình diễn biến phức tạp khác của dịch bệnh Covid – 19 trong phạm vi 

cơ quan và cộng đồng thì Tổ số 01 có trách nhiệm phối hợp với Tổ số 02 hỗ trợ 

Ban điều hành của Sở, và các cơ quan, đơn vị chức năng truy vết các trường hợp 

F1 (là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian kín tại 

nơi lưu trú, làm việc, cùng sinh hoạt, vui chơi giải trí... hoặc trong cùng khoang 

trên phương tiện vận chuyển với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0), F2 (là người 

tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có khả năng 

lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế) và các trường hợp 

khẩn cấp khi đơn vị có trường hợp mắc Covid – 19 hoặc phải cách ly theo quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền. 

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phát sinh khác tùy tình hình 

thực tế do Trưởng Ban điều hành giao. 

 Tổ số 02: 

- Quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ Ban điều hành công tác phòng, 

chống dịch Covid - 19 tại cơ quan. Tổ chức theo dõi sức khỏe của người lao động 

hằng ngày và quản lý khai báo y tế, kiểm soát người ra vào cơ quan. Báo cáo Ban 

điều hành tình hình phòng, chống dịch tại cơ quan và các đơn vị quản lý, y tế địa 

phương để được tư vấn và xử trí trong các trường hợp nghi, nhiễm bệnh Covid – 

19. 

- Tham mưu Ban điều hành xây dựng các phương án phòng, chống dịch 

Covid của cơ quan bao gồm sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong đơn vị, địa 

điểm cách ly, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan khi xuất hiện các 

trường hợp F0, F1, F2 và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Phối hợp Tổ số 01 hỗ trợ 

Ban điều hành của Sở, và các cơ quan, đơn vị chức năng truy vết các trường hợp 

F1 (là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian kín tại 
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nơi lưu trú, làm việc, cùng sinh hoạt, vui chơi giải trí... hoặc trong cùng khoang 

trên phương tiện vận chuyển với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0), F2 (là người 

tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có khả năng 

lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế) và các trường hợp 

khẩn cấp khi đơn vị có trường hợp mắc Covid – 19 hoặc phải cách ly theo quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền. 

- Thực hiện các nhiệm vụ 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13, 15, 16, 17, 18, 19 tại Phụ 

lục 4 - Những việc đơn vị cần làm để phòng, chống dịch Covid – 19 ban hành 

kèm theo Công văn số 4279/SYT –NVYD ngày 29/8/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phát sinh khác tùy tình hình 

thực tế do Trưởng Ban điều hành giao. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn 

vị thuộc Sở và các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Các thành viên Ban điều hành và các Tổ an toàn COVID làm việc theo chế 

độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 4; 

-Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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