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QUYET D!NH
V vic thãnh Ip To tham miru giiip vic cho BCD PCD Covid-19 huyn vã
Chü t!ch Uy ban nhân dan huyn trong cong tác phông, chông djch Covid-19

UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE
Can cii' Lu2t To ch&c chInh quyén dja phuv'ng nám 20]5, Luát sièa dói, bó
sung in5t so diéu cia Lu42t TO chi'c ChInh phz và Lut To chü'c chInh quyén d/a
phwoiig näm 2019;
Can ci Lut PhOng, chlng bnh truyln nhiêm nàm 2007,
Can cü' Quyé't djnh sl 1 73/QD-TTg ngày 01/02/2020 cia Thi tLrO'ng ChInh phi
ye cOng bO dich viê,n du'O'ng hO hap cap do chzng mói cta vi rzt Corona gay ra,
Can cii' Clii thj so 03/CT-BYT ngày 22/01/2 020 cia Bó Y tl vl các bin phc'i4o
tang cu&ng phông, chong dfch bnh viêm dwO'ng ho hIp cá'pdo ching mO'i cia vi
rift Corona gay ra; Cóng din sO 88/CD-B Yr ngày 24/01/2020 cia B Y té ye tang
cu'O'ng cOng tác phOng, chOng djch bnh viêm du'àng hO hap cap do ching mól cith
vi rzt Corona,
Can cii' Quy& djnh SI 158-QD/HU ngày 26/7/202 1 cña Ban Thu'Ong vi
Huyn u ye vic kin toàn Ban ('hi dgo phOng, chOng djch bnh Covid-19;
Thyc hin j kiln chi dgo cza DIng chI BI thu IIuyn iiy vl vic thành 1p 7'O
cong tOc ghp vic cho Ban ('hi do phOng, chO'ng djch Covid-19 huyn ti cuç5c
hop 1rcc tuyê'n trién khai các bin pháp cá'p bach phOng, chO'ng djch Covid- 19
ngày 17/8/2021,
Theo dl nghj cza Trtthng phOng Y té' huyn igi TO' trInh sO' 96/TTr- YT ngc'y
24/8/2021:
QUYET IMNH:
Diêu 1. Thành 1p To tham muu giüp vic cho BCD PCD Covid-19 huyn vñ
Chñ ich Uy ban nhân dan huyn trong cong tác phông, chng djch Covid-19 gni
các ông (bà) có ten sau:
1. To trtrO'ng: Dng chI Phó Chü tjch Thng trirc UBND huyn.
2. To phó:
- 'I'ruOng Phông Y tê huytn - Co quan Thurng trirc;
- Giám dc Trung tam t huyn;
- Chánh Van phông Huyn Uy;
- Chánh Van phông HIDND và UBND huyn.
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3. Các thành viên tham muil:
ThU lnrông các Ca quan, don vj: Co quan T chüc - Ni v11; Cong an huyn; BCI-T
Quân s1,r huyn; Y t; Tài chInh - K hoach; Van hóa - Thông tin; Lao dng - Thucing
binh & Xà hi; Kirth t & Ha tng; Trung tam Truyên thông - Van boa huyn.
4. Các thành viên trirc tip thyc hin nhim vy:
- Ong Nguyn Van TInh - Phó Trueing phông K hoach Tng hçrp, Trung tam
Ythuyn;
- Ong Ngô Mmli Tu.n - Chuyên viên Phông tài ChInh - K hoach;
- Ong Triu Anh TuAn - Chuyên vién Phóng Lao dng - Thuong binh & Xã hi;
- Ba Trn Thj Tuyn - Viên chüc bit phái Phông Y t;
- Ba Kiu Thj ThUy - Viên chirc bit phái PhOng Y tê;
- Ong Phan Thanh San - Viên chUc bit phái Van phông HDND và UBND huyn;
- Ong Ha DUc Chinh - Chuyên viên Phông Van hóa và Thông tin;
- Ong Truang Quang Toàn - Can b COng an huyn;
- Hoàng Hüu Th9 - Chuyên viên phông Kinh t - H tang.
Diu 2. T giUp vic cho Ban Chi dao phông, chng djch Covid-19 huyn,
ChU tjch UBND huyn có trách nhim tham mini có hiu qua trong cong tác dam
bào và gi v1tng da bàn an toàn, tuyt di không d djch bnh Covid-19 xâm nh.p.
Phân cong nhim vi cii th cho các thành viên cUa t tham mini giUp vic d chi
dao các cAp, các ngành trên dja bàn huyn t.p trung, uu tiên cao d cOng tác länh
dao, chi dao trin khai quyt 1it, dng b; chju trách nhim v cong tác phông,
chng và kiêm soát khOng d djch xày ra trên dja bàn huyn.
* Các thành viên trirc tip th.rc hin nhim vy:
- Tham mtru, giUp vic cho Ban Chi dao phông, chng djch bnh Covid-19
huyn Ba Chê, ChU tjch UBND huyn v các van bàn chi dao, phucing an, kjch
bàn, kê hoach; báo cáo (ngày, tuân). Dâu mOi tiêp nh.n thông tin, so 1iu lien quan
dn djch Covid-19 cUa các cci quan, dan vj, ban ngành, dja phuong d tng hçp
báo cáo hang ngày và dOt xuAt theo yêu cAu v cOng tác phàng, chng djch Covid19 trén dja bàn huyn.
- Thirc hin các nhim v11 khác do Ban Chi dao phông, chông djch bii Ii
Covid-19 huyn và ChU tjch UBND huyn giao.
Diu 3. Ché d lam vic cüa các thành viên trijc tiêp thtyc hin nhim vy:
- T giUp vic duy trI ch d trirc; lam vic và báo cáo 24/7.
- Các thành vien T giUp vic lam vic theo ch dO kiêm nhim, chju sir chi
dao toàn din do To tnrrng To giUp vic phân cong. ThCi trithng các cci quan, dan
vj quãn 1 thành viên phái izu tiên, tao diu kiOn tM da v thôi gian, cong viOc...
thành viên To cong tác hoàn thành nhiOm vv.
- Trumg hqp có yêu cAu thay th ho.c khi có nhim v1i dOt xuAt tai cci quan
cAn giài quyt thI ThU truing các cci quan, don vj quán 1 thành viên phài trao di,
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xin kin và dugc sr dng cüa To truing To giiip vic.
Chánh Van phàng HDND và UBND huyn chju trách nhim phân cong
nhirn vi và ljch trrc cüa các thành viên, dam bão hoat dng hiu qua.
T giáp vic tir giâi th sau khi hoàn thành thim v11 và ctuqc kIch hott lam
vic tr& 1i theo yêu cu cüa Ban Chi dao phông, chng djch Covid- 19 huyn và
UBND huyn.
T giüp vic có trách nhim thit 1p nhóm thông tin qua các hInh thüc: Zalo,
thu din tü, din thoai, tin nhâri dam bâo nhanh chóng, chInh xác và hiu qua.
T tru&ng báo cáo Trithng Ban Chi dao phông, ch6ng djch huyn, Chü tjch
UBND huyn các vithng m&c, bt cp dê duqc giãi quyt kjp thcyi.
Các thành vien duçic huâng ch d phông, ch6ng djch Covid-19 theo quy
diinh hiên hành.
Diêu 4. Quyêt dnh nay có hiu 1rc kê tü ngày k ban hành. Các ông (bà):
Chánh Van phông HDND và UBND huyn, Thñ tru&ng các Ca quan, dan vj có
lien quan và các ông (bà) có ten tai Diu 1 can cü Quyt djnh thi hánh./. w.v—
-

-

-

-

-

No'inhân:
TI Huyn i1y, HDND huyn (B/c);
D/c CT, các PCT UBND huyn;
BCD phông, chông djch Covid-19 huyn;
Nhu Diêu 4 (T/h);
Các CQDV lien quan (T/h);
UBND các xA, thj trân;
VO, VI, CV-NVVP;
-ttni: VT~-'
-

TM. UY BAN NHAN DAN
U TICH
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Khanh Tñng

