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UBND TỈNH PHÚ YÊN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-BDT    Phú Yên, ngày 12 tháng  5  năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Dân tộc 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên; Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của 

UBND tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên ban hành kèm 

theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên; 

Thực hiện Công văn số 1481/UBND ngày 9/5/2021 của UBND thành phố Tuy 

Hòa về việc triển khai thành lập Tổ phòng, chống dịch covid-19 tại cơ quan, đơn vị và 

khu dân cư trên địa bàn thành phố; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Dân tộc tỉnh gồm các 

ông, bà sau: 

1. Ông: La Văn Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tổ trưởng; 

2. Bà: Lê Thị Nhàn, Chánh Văn phòng - Thành viên; 

3. Bà: Trần Thị Kim Chung, Chuyên viên Văn phòng - Thành viên; 

 Điều 2. Tổ phòng, chống dịch Covid-19 của Ban có nhiệm vụ hàng ngày nắm bắt 

tình hình sức khỏe của từng công chức, người lao động thuộc Ban; các yếu tố dịch tể khi 

đi công tác hoặc tham gia nghỉ phép, nghỉ dưỡng, hay đi du lịch … trở về cơ quan. Phát 

hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế; không 

chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trợ giúp chính 

quyền và cơ quan y tế truy vết F1,F2 khi có ca bệnh liên quan ở cơ quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Ban và các ông (bà) có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, CVP. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Bích 
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DANH SÁCH  

TỔ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH PHÚ YÊN 

 ( Kèm theo Quyết định số…../QĐ-BDT, ngày 12/5/2021của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên) 

 

 

 

TT 

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 La Văn Nghĩa Phó Trưởng Ban  
0982 670 889 

 

2 Lê Thị Nhàn Chánh Văn phòng  
0915452877 

 

3 Trần Thị Kim Chung Chuyên viên Văn phòng 
0905 922 112 
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