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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ An toàn Covid-19 

 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định 

 

 Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Thi hành án dân sự năm 2014; 

 Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2015 của Chính 

phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân 

sự; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Văn bản số 6666/BYT-MT, ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-

19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công 

văn số: 5074/UBND-VX, ngày 17/8/2021 của UBND nhân dân tỉnh về phòng 

chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ An toàn Covid-19 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình 

Định gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Nguyễn Hồng Vinh, Phó Cục trưởng, Tổ trưởng; 

2. Ông: Võ Công Hoàng, Chánh Văn phòng, Tổ phó; 

 3. Ông: Võ Kim Lang, Phó chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục, 

Tổ viên; 

 4. Bà: Võ Thị Tuyết Lê, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Tổ viên; 

5. Bà: Ngô Thúy Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu 

nại tố cáo, Tổ viên; 

6. Bà: Mai Thị Kiều Oanh, Phó chánh Văn phòng, Tổ viên; 

https://moh.gov.vn/web/dich-benh/cac-van-ban-chi-dao-cua-dang-nha-nuoc/-/asset_publisher/zRev3D15XCJB/content/thu-tuong-chinh-phu-vua-ban-hanh-chi-thi-so-16-ct-ttg-ngay-31-3-2020-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19
https://moh.gov.vn/web/dich-benh/cac-van-ban-chi-dao-cua-dang-nha-nuoc/-/asset_publisher/zRev3D15XCJB/content/thu-tuong-chinh-phu-vua-ban-hanh-chi-thi-so-16-ct-ttg-ngay-31-3-2020-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19


2 
 

 
 

7. Bà: Lê Thị Thùy Giang, Kế toán trưởng Hành chính, Tổ viên; 

8. Ông: Hồ Hồng Vân, Chấp hành viên Cục THADS, Tổ viên; 

9. Ông: Nguyễn Thái Tín, Chấp hành viên Cục THADS, Tổ viên; 

10. Ông: Lưu Sơn Kiệt, Chấp hành viên Cục THADS, Tổ viên; 

11. Bà: Nguyễn Thị Thu Trinh, Chuyên viên Cục THADS, Tổ viên; 

12. Ông: Nguyễn Quốc Dũng, Bảo vệ cơ quan, Tổ viên; 

13. Ông: Huỳnh Ngọc Thọ, Bảo vệ cơ quan, Tổ viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Tổ 

1. Trực tiếp tham mưu Cục trưởng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-

19 thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y 

tế, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định. 

2. Tham mưu Cục trưởng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xây 

dựng phương án, kịch bản ứng phó dịch, bệnh Covid-19; theo dõi, kiểm soát 

người ra vào trụ sở cơ quan; phối hợp cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát 

sinh do dịch, bệnh Covid-19 gây ra; đề xuất mua sắm, bố trí, sử dụng các trang 

thiết bị phòng, chống dịch tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

3. Giúp Cục trưởng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thường 

xuyên theo dõi, nắm bắt và triển khai, thực hiện kịp thời, đầy đủ các ý kiến chỉ 

đạo của cấp trên về tình hình dịch, bệnh Covid-19 trong nước, địa phương; nâng 

cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, người lao 

động trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch.  

4. 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 công chức, 

người lao động tại đơn vị.  

5. Kiến nghị Thủ trưởng đơn vị 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 Thủ trưởng và bộ 

phận thường trực phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị khi phát hiện công 

chức, 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. 

6. Hỗ trợ cho 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, sinh hoạt hoặc trong các trường hợp khác 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.  
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7. Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do Thủ trưởng 

đơn vị giao.  

8. Tổ An toàn Covid-19 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau 

khi được cấp có thẩm quyền công bố kết thúc dịch, bệnh Covid-19. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (để thực hiện); 

- Tổng cục THADS (để b/cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục trưởng; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Chi cục THADS trong tỉnh; 

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

 

                    CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Xuân Hồng  
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