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QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập các Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG TRUNG TÂM 
CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19  

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch 
đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Ban chỉ đạo chống dịch các cấp; 

Căn cứ Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên toàn quốc; 

Căn cứ Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của Ủy ban nhân dân 
huyện Bảo Yên về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

huyện Bảo Yên 

 Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 07 Tiểu ban phòng, chống dịch để tham mưu giúp việc 

cho Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 huyện Bảo Yên 
(sau đây gọi tắt là Trung tâm chỉ huy). 

1. Tiểu ban Y tế; 

2. Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; 

3. Tiểu ban An sinh xã hội; 

4. Tiểu ban Tài chính, hậu cần; 

5. Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa; 

6. Tiểu ban Vận động và huy động xã hội; 
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7. Tiểu ban Truyền thông; 

Điều 2. Thành phần các tiểu ban 

1. Tiểu ban Y tế 

- Ông Đặng Văn Thân, Giám đốc Trung tâm Y tế - Trưởng tiểu ban; 

- Ông Mông Hữu Giao, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện - Phó Trưởng 

tiểu ban; 

Các thành viên  

- Bà Bùi Thị Minh Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; 

- Ông Nguyễn Khắc Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện; 

2. Tiểu ban An ninh trật tự xã hội 

- Ông Lê Hồng Vy, Giám đốc Công an huyện - Trưởng tiểu ban; 

- Ông Hoàng Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó 

Trưởng tiểu ban. 

Các thành viên 

- Ông Nguyễn Văn Luyến, Phó Trưởng công an huyện; 

- Ông Nguyễn Quý Bằng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; 

3. Tiểu ban An sinh xã hội 

- Ông Vũ Đức Nghĩa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội - 

Trưởng tiểu ban; 

- Ông Hoàng Thanh Bình, Trưởng phòng Nội vụ - Phó trưởng tiểu ban; 

Các thành viên 

- Ông Bùi Minh Tuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Mời Bà Giàng Thị Phượng, Chủ tịch LĐLĐ huyện; 

- Mời Ông Lý Thanh Sơn, Phó Bí thư Huyện đoàn; 

4. Tiểu ban Tài chính, hậu cần 

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng tiểu ban; 

- Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Phó Trưởng 

tiểu ban; 

Các thành viên 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ông Hoàn Thu Đông, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ông Hoàng Ngọc Sán, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông Hoàng Tuấn Dương, Phó Trưởng công an huyện; 

5. Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa  

- Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng tiểu ban; 

- Ông Vương Khánh Trình, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Phó Trưởng 
tiểu ban; 

Các thành viên: 
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- Ông Hà Văn Quang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông Trần Công Hoàng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Ông Lê Hồng Vinh, Đội trưởng đội quản lý thị trường số 4; 

6. Tiểu ban Vận động và huy động xã hội 

- Mời Ông Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - 

Trưởng tiểu ban; 

- Mời Bà Ngô Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Phó 

Trưởng tiểu ban; 

Các thành viên 

- Mời Bà Ngô Chúc Sinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; 

- Mời Ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Huyện đoàn 

- Mời Ông Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân; 

7. Tiểu ban Truyền thông 

- Ông Nguyễn Sĩ Hồng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Trưởng tiểu ban; 

- Ông Nguyễn Bình, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông 
- Phó trưởng tiểu ban; 

Các thành viên: 

- Ông Nguyễn Văn Phương, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Mời Ông Trần Văn Huynh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

Điều 3. Nhiệm vụ của các tiểu ban 

1. Các Tiểu ban phòng chống dịch có chức năng tham mưu và giúp việc cho 
Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống COVID-19 thực hiện các nhiệm 
vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

2. Nhiệm vụ cụ thể như sau: 

a) Tiểu ban Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giám 

sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, tiêm chủng... và các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận 

nhanh nhất các dịch vụ y tế cần thiết; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời 
tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh; tham mưu việc huy 

động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại các địa phương khi cần thiết; xây dựng kịch 
bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh. 

Cơ quan thường trực: Trung tâm Y tế 

b) Tiểu ban An ninh trật tự xã hội: Chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng, 

trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật 
khác; tổ chức chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã 

hội; truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

Cơ quan thường trực: Công an huyện 
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c) Tiểu ban An sinh xã hội: Chỉ đạo việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, 

nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực đang có dịch; chăm lo đời 
sống người dân, tổ chức hỗ trợ tại các vùng, địa phương có dịch, quan tâm người 

có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người 
khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do 

dịch bệnh COVID-19... 

Cơ quan thường trực: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

d) Tiểu ban Tài chính, hậu cần: Chỉ đạo và hướng dẫn việc bảo đảm kinh 
phí, phân bổ và quản lý việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch; chỉ đạo, tổ chức 
triển khai thực hiện việc mua sắm vắc xin, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc... 

phục vụ phòng, chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện các phương án mua sắm dự 
phòng để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng 

đáp ứng tại chỗ của địa phương; đề xuất xây dựng các chế độ, chính sách đối với 
các lực lượng phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu. 

Cơ quan thường trực: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

e) Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa: Chỉ đạo việc bảo đảm an 

toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung 
ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho địa phương, bảo 

đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng.  

Cơ quan thường trực: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

f) Tiểu ban Vận động và huy động xã hội: Chỉ đạo tổ chức vận động, huy 
động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho 
hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo, tổ chức vận động, động viên 

các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt 
động phòng, chống dịch COVID-19. 

Cơ quan thường trực: Ủy ban MTTQVN huyện 

g) Tiểu ban Truyền thông: Chỉ đạo và hướng dẫn việc cung cấp thông tin 

bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng 
cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên 

truyền truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu 
quả, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật 

về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

3. Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm: 

a) Tổ chức chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban, phân công nhiệm 

vụ các Phó Trưởng Tiểu ban, Thành viên Tiểu ban; ban hành Quy chế làm việc của 
Tiểu ban; điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các Thành viên Tiểu ban. 

b) Đề xuất với Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch 

COVID-19 quyết định bổ sung các Phó Trưởng Tiểu ban; quyết định các Thành 
viên của Tiểu ban khi cần thiết. 
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c)  Sử dụng nhân lực, vật lực, tài chính, bộ máy của ngành, lĩnh vực, cơ 

quan, đơn vị mình để giúp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của các tiểu ban từ nguồn ngân sách nhà nước và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 5. Các ông, bà có tên tại Điều 2, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- BCĐ PC Covid-19 tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- Như Điều 5; 
- BCĐ PC Covid-19 huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TH. 

CHỈ HUY TRƯỞNG 
 
 

 
 

 
 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Tô Ngọc Liễn 
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