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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19 Văn phòng Sở KH&CN 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

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 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

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

Căn cứ 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. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Thành lập Tổ an toàn COVID-19 Văn phòng Sở Khoa học và 

Công nghệ (gọi tắt là Tổ an toàn COVID-19), gồm các thành viên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Như Thủy, Chánh Văn phòng, Tổ trưởng 

2. Ông Nông Trung Dũng, Phó Chánh Văn phòng, Tổ phó. 

3. Bà Trần Bảo Ngọc, Bí thư Chi đoàn TNCSHCM, Tổ viên. 

4. Bà La Thị Hoàng Mai, Tổ trưởng Tổ công đoàn Văn phòng Sở, Tổ 

viên. 

5. Ông Nguyễn Minh Huấn, Phó trưởng phòng QLCN&QLCN, Tổ viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ an toàn COVID-19. 

Nhiệm vụ của Tổ an toàn COVID-19 là hỗ trợ Ban Chỉ huy, chống dịch 

COVID-19 của Sở triển khai: 

- Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của người lao 

động tại đơn vị. 

- Kiến nghị Giám đốc Sở xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công 



tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của đơn 

vị và của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho Giám đốc Sở 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. 

- Hỗ trợ đơn vị và cơ quan 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,... 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 phù hợp khác do Giám đốc Sở 

giao. 

Điều 3. Chế độ làm việc của Tổ an toàn COVID-19 

Các Tổ viên của Tổ an toàn COVID-19 làm việc theo hình thức kiêm 

nhiệm. Tổ Trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Ban Chỉ huy, chống dịch 

COVID-19 của Sở và phân công các Tổ viên thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu 

công tác. 

Tổ an toàn COVID-19 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn và các thành 

viên có tên ở 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 Sở; 

- Chủ tịch CĐCS; 

- Bí thư Chi Đoàn TN;; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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