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Trà Cú, ngày 23 tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

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 

_____________ 

                                                              
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức 

tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây 

ra; 

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,  

 Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tại Tờ trình số 201/TTr-TTYT 

ngày 23 tháng 7 năm 2021, 

                                            QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện Trà Cú gồm các thành viên có tên sau đây: 

1. Mời ông Ngô Quốc Thạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thành 

viên. 

2. Ông Huỳnh Văn Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành viên. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên có tên tại Điều 1 thực hiện 

theo Điều 2 Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.  



 Điều 3. Chánh Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 

huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ quyết 

định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NCTH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Lê Thanh Bình 
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