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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 huyện Thanh Liêm 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM 

 

 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ quyết định về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; 

 Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 16/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công bố dịch bệnh Covid – 19; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế huyện Thanh Liêm,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 huyện 

Thanh Liêm gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Hoàng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện -Trưởng ban 

2. Bà Lại Thị Ngọc Trâm - Phó chủ tịch UBND huyện -  Phó trưởng ban TT 

3. Ông Bùi Văn Hiệu - Trưởng Phòng Y tế huyện - Phó Trưởng ban 

4. Ông Nguyễn Kim Bảng - Giám đốc TTYT huyện - Phó Trưởng ban 

5. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chánh VP HU - HĐND &UBND huyện - Ủy viên 

6. Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng phòng GĐ &ĐT huyện - Ủy viên 

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện - Ủy viên 

8. Ông Vũ Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện - Ủy viên 

9. Ông Trần Quyết Thắng -  Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Ủy viên 

10. Ông Nguyễn Triều Dương - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy viên 



11. Ông Trần Hữu Tuyến - Trưởng phòng VH&TT huyện - Ủy viên 

12. Ông Đỗ Mạnh Cường - Trưởng Đài truyền thanh huyện - Ủy viên 

13. Bà Đinh Thị Phương Lê -  Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên 

14. Ông Bùi Trọng Quỳnh - Trưởng phòng LĐ &TBXH huyện - Ủy viên 

 

* Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia Ban chỉ đạo 

15. Ông Hoàng Văn Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo HU – GĐ TTBDCT huyện -Ủy viên 

16. Ông Đỗ Thành Trung - Trưởng Ban Dân vận HU – Chủ tịch UBMTTQ huyện - Ủy viên 

17. Bà Cao Thị Duyên Hà -  Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ - Ủy viên 

18. Ông  Đỗ Ngọc Giao - Chủ tịch Hội nông dân - Ủy viên 

19. Bà Lê Bích Ngọc - Chủ tịch Liên đoàn lao động - Ủy viên 

20. Ông Nguyễn Văn Cát  - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh - Ủy viên 

21. Bà Đoàn Thị Hồng Thuý -  Bí thư Huyện đoàn  - Ủy viên 

 

* Thành phần tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo gồm các thành viên: 

 1.Giám đốc và các Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

 2. Trưởng phòng Y tế huyện và cán bộ phòng Y tế huyện; 

 3. Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS TTYT huyện; 

 4. Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ TTYT huyện; 

 5. Trưởng khoa Dược – trang thiết vị Y tế TTYT huyện; 

 6. Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Trung tâm Y tế huyện; 

 7. Chuyên viên VP Huyện ủy, HĐND &UBND huyện. 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: 

 - Tham mưu UBND huyện chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống dịch 

Covid -19 theo quy định hiện hành. 

 - Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

liên quan của huyện và UBND các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch 

Covid – 19 trên địa bàn huyện. 

 - Tổ chức phân công, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động 

phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện và huy động nguồn lực tham gia, 

hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp.  



 - Hàng ngày báo cáo UBND huyện, các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch 

bệnh. 

 Điều 3. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo: 

 - Trưởng ban, Phó ban thường trực sử dụng con dấu của UBND huyện, Phó 

trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan đơn vị công 

tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 - Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 4: Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo: 

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được trích từ nguồn ngân sách nhà nước 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

 Điều 5: Quyết định này thay thế Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 

08/01/2021 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Y tế, 

Giám đốc Trung tâm y tế, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ thi hành quyết định này ./. 

Nơi nhận: 

- BCĐ PCD tỉnh;                           (để b/c) 

- Sở Y tế;   

- TTHU; HĐND, UBND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như điều 1,5; (để thực hiện) 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 
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