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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày          tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 

 dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Trà Cú 
______________ 

 
 

Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra  (dịch bệnh Covid-

19) trên địa bàn huyện Trà Cú,  

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra  (dịch bệnh 

Covid-19) trên địa bàn huyện Trà Cú,  

Trưởng Ban Chỉ đạo huyện phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, cụ 

thể như sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Phụ trách chung, trực tiếp 

chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

2. Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn là thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách kiểm tra, theo dõi và hỗ trợ các xã, 
thị trấn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19: 

2.1. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh; thông tin 
các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của 
dịch, tiếp nhận, sàng lọc, xử lý tại chỗ, thu dung, bố trí cách ly, theo dõi, điều trị kịp 

thời các trường hợp nhiễm bệnh, không để lây nhiễm; đảm bảo cung cấp đủ phương 
tiện, vật tư, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch; tổ chức tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, an toàn, đúng đối tượng. Hướng dẫn về chuyên 
môn cho Trạm y tế xã, thị trấn.Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch ở các cơ sở 

khám, chữa bệnh công lập; sớm phát hiện ca nhiễm (nếu có). 

2.2. Phó Trưởng Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dược-y học cổ truyền, phòng khám tư nhân, 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tham mưu Ban Chỉ đạo lập 
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dự trù kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo; kiểm tra công tác hậu cần tại các khu 
cách ly; trực tiếp phụ trách địa bàn xã Đại An. 

2.3. Trưởng Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan tăng cường công tác rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh về địa 
phương, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định. 

Chủ động nắm tình hình người dân trên địa bàn đã từng đi đến các địa điểm có nguy 
lây nhiễm theo thông báo của ngành chuyên môn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; trực tiếp phụ trách địa 
bàn xã Phước Hưng. 

2.4. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập 

trung theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng, giám sát chặt chẽ việc thực  
hiện các biện pháp cách ly, không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan 

từ khu cách ly ra cộng đồng; sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh; trực tiếp 
phụ trách địa bàn xã Thanh Sơn. 

 2.5. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 
bố trí kinh phí, đảm bảo hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện; trực tiếp phụ trách địa bàn xã Long Hiệp. 

 2.6. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan kiểm tra, xử lý rác thải y tế; trực tiếp phụ trách địa bàn xã Lưu Nghiệp 

Anh. 

 2.7. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế triển khai 

phun hóa chất diệt khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học trên 
toàn huyện (khi có F0, F1, F2); chỉ đạo hiệu trưởng các trường trực thuộc nắm tình 

hình học sinh liên quan đến các ca bệnh (nếu có), để cung cấp cho cơ quan y tế. Theo 
dõi, kiểm tra tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; trực tiếp  

phụ trách địa bàn thị trấn Trà Cú. 

 2.8. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan kiểm tra chặt chẽ tình hình quản lý và yêu cầu các công 
ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện quản lý chặt chẽ 

người lao động, cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng theo quy 
định; trực tiếp phụ trách địa bàn xã Tân Sơn. 

 2.9. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách, các bến đò 
ngang sông trên địa bàn huyện; yêu cầu các chủ phương tiện vận tải thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các 
hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá các mặt hàng 

thiết yếu; trực tiếp phụ trách địa bàn xã An Quảng Hữu. 

 2.10. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa 

- Thông tin và Thể thao huyện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện tăng 
cường thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định về phòng, chống 

dịch trên các phương tiện thông tin tuyên truyền. Rà soát việc tổ chức lễ hội của các 
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cơ sở tôn giáo, các hoạt động, sự kiện văn hóa tổ chức đông người, theo dõi chặt chẽ 
việc tổ chức tour, tuyến du lịch đi và đến trên địa bàn…; trực tiếp phụ trách địa bàn 

xã Định An. 

 2.11. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện theo chức năng, nhiệm vụ tham gia 
phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyền truyền các nội dung liên quan 

đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trực tiếp phụ trách địa bàn xã Ngọc 
Biên.   

2.12. Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân 
dân huyện thẩm định các văn bản trình Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành các văn 

bản lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 
huyện. 

2.13. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam huyện theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, tổ chức vận động quỹ hỗ trợ phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, tham gia giám sát các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; trực tiếp phụ trách địa bàn thị trấn Định An. 

 2.14. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện 

tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền và kịp thời phản bác các thông tin không đúng về tình hình dịch 
bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng; trực tiếp phụ trách địa bàn xã Tân Hiệp. 

 2.15. Bí thư Huyện đoàn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm thông tin về dịch bệnh Covid-19; 
thành lập các đội tình nguyện tại các xã, thị trấn để hỗ trợ Trạm y tế xã, thị trấn trong 

việc khai báo y tế; trực tiếp phụ trách địa bàn xã Hàm Tân. 

 2.16. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền đến hội viên và Nhân dân chấp hành tốt các quy định về 
phòng, chống dịch Covid-19; trực tiếp phụ trách địa bàn xã Tập Sơn. 

 2.17. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện 
tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, phối hợp với các 

cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ người lao động trong các công ty, doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, tuyên truyền và yêu cầu các 
công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh quản lý tốt người lao động; thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; trực 
tiếp phụ trách địa bàn xã Hàm Giang. 

 2.18. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

sâu rộng trong hội viên và Nhân dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế và các 
quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trực tiếp phụ trách địa bàn xã Kim 

Sơn.  
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 2.19. Chủ tịch Hội Nông dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng 

trong hội viên và Nhân dân; đẩy mạnh tăng gia sản xuất nhằm đảm bảo thực hiện tốt 
mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; 
trực tiếp phụ trách địa bàn xã Ngãi Xuyên. 

2.20. Ông Trần Vĩnh Phước, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, 
Trung tâm Y tế huyện tham mưu Ban Chỉ đạo cập nhật các thông tin liên quan đến 

tình hình dịch bệnh; tham mưu xây dựng các báo cáo định kỳ (báo cáo hằng ngày, 
báo cáo tuần) và báo cáo đột xuất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện. 

2.21. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Coivd-19; chỉ đạo Ban nhân dân ấp, 
khóm và Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng 

đồng nắm tình hình đi lại của dân cư trên địa bàn, cung cấp cho cơ quan y tế các 
trường hợp từ địa phương khác về địa bàn; hằng ngày, theo dõi, báo cáo tình hình 

dịch bệnh về Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo huyện, không để 
dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ theo 
Thông báo này, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời 
về Trưởng Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  
- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Lê Thanh Bình 
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