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QUYẾT ĐỊNH 

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  

____________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2021; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona;  

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 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; 

 Xét Tờ trình số 261/TTr-TTYT ngày 02/8/2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện Trà Cú, gồm các ông, bà có tên sau:           

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng ban. 

2. Mời ông Kim Sang, Phó Bí thư Huyện ủy - Phó Trưởng ban. 

3. Bà Tăng Thị Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Phó Trưởng 

ban.  

4. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Phó Trưởng ban Thường trực. 

5. Phó Trưởng Phòng Y tế - Phó Trưởng ban. 

* Các thành viên: 

6. Ông Huỳnh Văn Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

7. Trưởng Công an huyện. 

8. Phó Trưởng Công an huyện (phụ trách lĩnh vực quản lý hành chính). 

9. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 
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10. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện (phụ trách lĩnh vực hậu 

cần kỹ thuật). 

11. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

12. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. 

13. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

14. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

15. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

16. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. 

17. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. 

18. Ông Nguyễn Hồng Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. 

19. Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện (phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội). 

20. Ông Trần Vĩnh Phước, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế huyện 

21. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

22. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

* Mời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sau đây tham gia làm thành viên: 

23. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. 

24. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện. 

25. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

26. Bí thư Huyện đoàn. 

27. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. 

28. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. 

29. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. 

30. Chủ tịch Hội Nông dân huyện. 

31. Ông Kim Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong 

chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn huyện. 

- Triển khai Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện 

theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và triển khai quyết liệt các phương 

án, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo tình huống dịch, chỉ đạo, 

đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn thực hiện. 

- Chỉ đạo ngành y tế thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-

19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trên 

tinh thần bốn tại chỗ; đảm bảo cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị 

y tế và kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, chịu 

trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng 

phó khi cần thiết, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, tổ chức cách ly, quản lý 

kịp thời.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, thông báo thường xuyên tình hình dịch bệnh Covid-19, không để người 

dân hoang mang, lo lắng. Hằng ngày, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện về tình hình dịch bệnh Covid-19. 

- Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các 

thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công; Ban Chỉ đạo có tư cách pháp nhân, 

được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện để giao dịch. Trưởng Ban chỉ đạo, 

Phó Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện, Phó 

Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của Trung tâm Y tế huyện trong 

thực hiện nhiệm vụ; sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí đúng theo quy định hiện 

hành. 

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

huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn 

cứ quyết định thi hành. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định thành lập, 

thay đổi, bổ sung, kiện toàn B-an Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước 

đây./. 

 
  Nơi nhận: 
- - Như Điều 3; 

- - TT HU, HĐND huyện; 

- - CT, các PCT UBND huyện; 

- - LĐVP; 

- - Lưu: VT, NCTH. 
 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Bình 
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