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Thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bảo Yên 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 27/1/2007; 

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 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 văn bản số 4089/UBND-VX ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; 

 Căn cứ Quyết định 692-QĐ/HU ngày 27/8/2021 của Huyện ủy Bảo Yên về 
việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh  COVID-19 huyện Bảo Yên; 

Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Bảo 
Yên về việc triển khai và tuyên truyền ứng dụng các nền tảng công nghệ 

trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 

huyện Bảo Yên gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Nguyễn Quý Bằng, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin - Tổ 

trưởng. 

2. Ông: Hoàng Vinh Quang, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện - Tổ phó. 
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3. Ông: Nguyễn Văn Lý, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 
- Tổ phó. 

4. Bà: Hoàng Thị Minh Huệ, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin - 
Thành viên. 

5. Ông: Hoàng Duy Thảo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 
huyện - Thành viên. 

6. Ông: Trần Quốc Bảo, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện- 
Thành viên. 

7. Ông: Hoàng Anh Thái, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng - Thành 
viên. 

8. Ông: Lý Thanh Sơn, Phó Bí thư Huyện đoàn - Thành viên. 

9. Ông: Bùi Minh Quyến, Giám đốc VNPT Bảo Yên - Thành viên. 

10. Ông: Hoàng Văn Hải, Giám đốc Chi nhánh Viettel Bảo Yên - Thành 
viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-

19 huyện 

1. Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 huyện có trách nhiệm 

tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện triển khai thực hiện các giải 
pháp để tổ chức thực hiện các nội dung phòng, chống dịch Covid-19 trên nền 

tảng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của tỉnh và huyện. 

2. Tổ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của tổ, kịp thời báo 

cáo, đề xuất, tham mưu UBND huyện xem xét chỉ đạo, giải quyết những công 
việc vượt thẩm quyền được giao. 

3. Nhiệm vụ của các các Tổ phó và các thành viên do Tổ trưởng phân 
công. Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan Thường trực và các cơ quan, đơn vị 
liên quan 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực chủ trì tham mưu, 
giúp việc Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 huyện về quản lý, tổ 

chức thực hiện các nội dung phòng, chống dịch Covid-19 trên nền tảng công 
nghệ thông tin. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có trách nhiệm cử 
nhân sự tham gia Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thông 

báo khi có sự thay đổi nhân sự cho cơ quan Thường trực biết và chịu trách 
nhiệm về mọi hoạt động của nhân sự được cử tham gia. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu bố trí kinh phí theo 
tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể, các thành viên có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

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

 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Như Điều 4; 
- BCĐ phòng chống Covid-19 huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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