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Số:           /QĐ-UBND Thường Xuân, ngày        tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 không triệu 

chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà huyện Thường Xuân 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

 

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 ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 03/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế ban 

hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-

19; 

Căn cứ Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn triển khai tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng 

đồng; 

Thực hiện Công điện số 06-CĐ/TU ngày 17/02/2022 của Ban thường vụ 

Tỉnh Uỷ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong 

công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án quản lý, theo dõi và điều trị người 

nhiễm Covid-19 không có triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa. 

Căn cứ Công văn số 630/SYT-NVY ngày 15/02/2022 của Sở Y tế Thanh 

Hóa về việc phân tuyến, phân tầng điều trị nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả Covid-19; 



Thực hiện Hướng dẫn số 41/UBND-HD ngày 15/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Thường Xuân về việc quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm 

Covid-10 không triệu chứng tại nhà trên địa bàn các xã vùng thấp và Thị trấn 

huyện Thường Xuân; 

 Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa Thường Xuân, 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Thường Xuân. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 không triệu 

chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà huyện Thường Xuân gồm các ông , bà có tên 

sau: 

1. Bác sỹ Nguyễn Thành Thắng Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tổ trưởng 

2. Bác sỹ Cầm Bá Thắng Giám đốc Trung tâm y tế Tổ phó 

3. Bác sỹ Hà Ngọc Sơn Phó Giám đốc TTYT huyện Thành viên 

4. Bác sỹ Cầm Phương Nam Trung tâm Y tế huyện Thành viên 

5. Bác sỹ Lê Thị Hoa Trung tâm Y tế huyện Thành viên 

6. Bác sỹ Dương Văn Khải Bệnh viện Đa khoa huyện Thành viên 

7. Bác sỹ Quách Thị Huyền Trang Bệnh viện Đa khoa huyện Thành viên 

8. Bác sỹ Lê Thị Nga Bệnh viện Đa khoa huyện Thành viên 

9. Bác sỹ Nguyễn Thị Xuân A Bệnh viện Đa khoa huyện Thành viên 

Thời gian hoạt động: Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 không 

triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà hoạt động 24/24h, kể cả ngày lễ, ngày 

nghỉ. Bắt đầu từ ngày 18/02/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

 Niêm yết công khai số điện thoại (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ tư  vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng và 

triệu chứng nhẹ tại nhà có chức năng; Giải đáp những khúc mắc và hỗ trợ tâm lí 

người bệnh, tư vấn hướng dẫn người bệnh Covid-19 về việc theo dõi sức khoẻ; 

chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện phục hồi chức năng; sử dụng các loại thuốc 

điều trị; hướng dẫn cách ly phòng lây nhiễm; Khử khuẩn và thu gom xử lý rác… 

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ, phụ cấp cho Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân 

Covid-19: Giao cho Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân trình 

Chủ tịch UBND huyện theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND-

UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân, Giám đốc Bệnh 



viện đa khoa huyện Thường Xuân, Trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện 

Thường Xuân, UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4 QĐ; 

- UBND tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo); 

- Sở Y tế (để b/c); 

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TV Ban chỉ đạo PCD huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TỔ TƯ VẤN, CHĂM SÓC BỆNH NHÂN COVID-19 

KHÔNG TRIỆU CHỨNG VÀ TRIỆU CHỨNG NHẸ TẠI NHÀ  

( Theo quyết định số      /QĐ-UBND của UBND huyện Thường Xuân ngày 18/02/2022) 

 

Stt Họ và tên Trình độ 

chuyên môn 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

1 Cầm Bá Thắng Bác sỹ TTYT Thường Xuân 0904.649.458 

2 Nguyễn Thành Thắng Bác sỹ BVĐK Thường Xuân 0989.255.564 

3 Hà Ngọc Sơn Bác sỹ TTYT Thường Xuân 0904.984.755 

4 Cầm Phương Nam Bác sỹ TTYT Thường Xuân 0702.070.789 

5 Lê Thị Hoa Bác sỹ TTYT Thường Xuân 0976.974.128 

6 Dương Văn Khải Bác sỹ BVĐK Thường Xuân 0372.193.389 

7 Quách Thị Huyền Trang Bác sỹ BVĐK Thường Xuân 0974.102.693 

8 Lê Thị Nga Bác sỹ BVĐK Thường Xuân 083.354.073 

9 Nguyễn Thị Xuân A Bác sỹ BVĐK Thường Xuân 0987.357.965 
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