
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BA  CHE Dc Ip - Tir do - Hinh phuic 

S: 103.2JQD-UBNID Ba Che, ngày  C  tháng 5 nàm 2021 

QUYET DNH 
ye vic thành Ip doàn kim tra cong tác phông, chông djch bnh Covid-19 

ti Cum cong nghip và nhà may, xi nghip trên dja bàn huyn Ba Chë 

UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE 

Can c& Lut Td chi'c chInh quyn dja phu'o7'zg ngày 19/6/2015, Lut tha dói, 

sung m3t so' diu Lut Td chic ChInh phz và Luçt To chjc chIn/i quyn dja 

phuo'ng nám 2019; 

Can cz' Luát Phông, chO'ng bnh truyn nhilrn ngày 21/11/2007; 

Can ci Ong van so' 1159/UBND- VX3 ngày 28/02/2021 cza UBND tin/i ye 

vc hu'ó'ng dcn thy'c hin 'dánh giá theo Bó tiêu chI an toàn và xáy dyng Phu'o'ng an 

phông, cho'ng djch bnh Covid-19 tgi các don vj, cc' s& trén ä'ja bàn huyçn, 

Can cii' COng van sO' 946/SYT-NVY ngày 09/3/202 1 cza SO' Y t ye' vic hu'O'ng 

dan trie2n khai cOng tác phOng, chdng djch bnh Covid- 19 tgi cOc co sà trên dfa 

bàn tinh trong tInh hInh mO'i,' 

Can cz vào tInh hInh dich bnh Covid-19 dién bié'n pht'c tgp và CO sy' lay 
chéo cijch bnh a khu cong nghip tgi m3t so' tinh thành trong nzr&c; 

Theo d nghj cia Trzthng phOng Y M tgi Ta trInh so' 41/TTr-PYT ngày 

25/5/202 1. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Thành ltp Doàn kim tra cong tác phông, chng djch bnh Covid- 19 

tai Cim cong nghip, các nhà may, xi nghip dóng trên dja bàn huyn Ba Chë, 
grn các Ong (bà) có ten nhu' sau: 

1. Truing doàn: Ba Dinh Thj V, Phó Chü tjch Thuàng trirc UBND huyên. 
2. Phó tn.thng doãn: 

- Ba: Du Thj Thüy, Tnthng phOng Y th huyn; 
- Ong: Doàn Ng9c Thanh, Giám dc Trung tam Y t huyn. 

3. Các thành viên gm: 

- Lãnh do Cong an huyn; 

- Lãnh dao  phông Lao dng - Thuang binh và Xã hi; 
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- Lãnh do phông Van hóa và Thông tin; 

- Lãnh do phông Kinh t & H tng; 

- Can b khoa YTCC-KSDB-VSATTP - Trung tam Y t huyn; 

- Chü tjch UBND các xã, thj trn có cim Cong nghip, nhà may, xi nghip 

trén dia bàn. 

Diu 2. Doàn có nhim vi to chüc kiêm tra, giám sat djnh kS'  và dt xut vic 

thirc hin cong tác phông, chng djch bnh Covid-19, x1r 1 nghiêm vi phm theo 

quy djnh hin hânh. 

IJiêu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k. 

Các ông (bà): Chánh Van phông HDND&UBND huyn; Thu trithng CáC co 

quan, don vj.: COng an huyn, Y t, Lao dng - Thucing binh và Xã hi, Van hóa và 

Thông tin, Kinh 'th & Hi. tang, Chü tjch UBND các xa, thj trn có Ciim cong nghip, 

nhà may, xi nghip và các ông, (bà) có ten ti Diu 1 can cir Quyt djnh thi hành./. j_— 

JVo'i n/ian: 
- TT I-Iuyn üy, HDND 1iuyn (B/c); 
- CT, cac PCT UBND huyn; 
- Nhu Diêu 3 (T/hiêri); 
- Lint: VT 
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