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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ Y tế tại 05 đơn vị bầu cử phường An Sinh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN SINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Chỉ thị số 04/Ct-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh hải Dương về 

tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kế hoạch số 1319/KH-SYT ngày 29/4/2021 của Sở Y tế tỉnh Hải Dương 
về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thị xã Kinh Môn 
về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp thị xã Kinh Môn, nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét đề nghị của Trưởng Trạm Y tế phường.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Y tế tại 05 đơn vị bầu cử phường An Sinh gồm các ông, bà 

có tên sau:
1. Tổ Y tế khu vực bầu cử số 01:
- Bà Phùng Thị Ngát - Nhân viên Trạm Y tế - Tổ trưởng
- Ông Đặng Văn Quá - Bảo vệ dân phố - Tổ phố
- Ông Mạc Văn Tẩm  - Dân quân tự vệ - Tổ viên
2. Tổ Y tế khu vực bầu cử số 02:
- Bà Phạm Thị Nghi  - Y tế Khu dân cư - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Văn Đặng  - Bảo vệ dân phố - Tổ phố
- Ông Nguyễn Quang Thắng  - Dân quân tự vệ - Tổ viên
3. Tổ Y tế khu vực bầu cử số 03:
- Bà Nguyễn Thị Khuyên - Y tế Khu dân cư - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Văn Lân - Bảo vệ dân phố - Tổ phố
- Ông Đào Văn Hải - Bảo vệ dân phố - Tổ viên



4. Tổ Y tế khu vực bầu cử số 04:
- Bà Nguyễn Thị Hằng - Nhân viên Trạm Y tế - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Đức Túc - Bảo vệ dân phố - Tổ phố
- Ông Nguyễn Doãn Nghíu - Dân quân tự vệ - Tổ viên
5. Tổ Y tế khu vực bầu cử số 05:
- Bà Nguyễn Thị Lý - Y tế Khu dân cư - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Kim Phí - Bảo vệ dân phố - Tổ phố
- Ông Đào Xuân Tám - Bảo vệ dân phố - Tổ viên

Điều 2. Tổ Y tế tại 05 khu vực bầu cử phường An Sinh có nhiệm vụ: Chịu trách 
nhiệm đảm bảo công tác y tế, vệ sinh phòng dịch. Tổ chức phun khử khuẩn trong và 
ngoài khu vực bỏ phiếu, khử khuẩn các vật dụng phục vụ công tác bầu cử trước và 
sau khi bầu cử.

Bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, 
hướng dẫn phòng, chống dịch và sàng lọc nhanh sức khỏe của cử tri về các biểu hiện 
sốt, ho, khó thở và thực hiện khử khuẩn. Đảm bảo 100% thành viên Tổ bầu cử, cử tri 
và những người có liên quan phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào 
khu vực bầu cử.

Nhắc nhở tất cả người tham gia bầu cử thực hiện quy định 5K; Thông báo ngay 
cho Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ bầu cử và các lực lượng liên quan khi phát hiện 
cử tri có triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở... trong quá trình đi bầu cử.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Công chức Văn phòng- Thống kê phường, Trạm Y tế phường và các ông bà có 

tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hinh
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