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QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Trung tâm Chỉ huy 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 21 tháng 11năm 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. 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện 
Bảo Yên (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy)  như sau: 

1. Trụ sở làm việc Trung tâm Chỉ huy: Đặt tại Văn phòng HĐND và UBND 
huyện. Địa chỉ: TDP 3B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

2. Điện thoại đường dây nóng: 0915.966.795; 0975.440.345. 

3. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy: 

3.1. Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy trưởng; 

3.2. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Chỉ huy 

trưởng Thường trực; 

3.3. Mời ông Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

Bảo Yên - Phó Chỉ huy trưởng; 



 

3.4. Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Chỉ huy 
trưởng; 

Các thành viên 

3.5. Ông Đặng Văn Thân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

3.6. Ông Hoàng Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; 

3.7. Ông Lê Hồng Vy, Trưởng Công an huyện 

3.8. Ông Mông Hữu Giao, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện; 

3.9. Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch; 

3.10. Ông Vương Khánh Trình, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

3.11. Ông Nguyễn Sĩ Hồng, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin; 

3.12. Ông Vũ Đức Nghĩa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

3.13. Ông Nguyễn Bình, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao-Truyền 
thông; 

3.14. Ông Hoàng Thanh Bình, Trưởng phòng Nội vụ; 

3.15. Ông Hà Văn Quang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

3.16. Ông Bùi Minh Tuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

3.17. Ông Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

3.18. Ông Lê Hồng Vinh, Đội trưởng Đội QLTT số 4. 

3.19. Ông Đoàn Văn Phong, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD, 

3.20. Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; 

Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy 

1. Căn cứ các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; 
của các sở, ban, ngành của tỉnh; của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 của huyện, UBND huyện kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

2. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn 
huyện; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt, tiếp 
nhận ý kiến phản ảnh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, Nhân dân, doanh 

nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch Covid-19, trường hợp 
vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Huyện ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 của huyện, UBND huyện để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp 
quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn, không 

để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn huyện; kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn 
chỉnh cấp ủy, UBND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch, Trung tâm chỉ huy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, Nhân dân và doanh 
nghiệp trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm 

vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, 



 

kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. 

Điều 3. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy.  

1. Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 huyện, UBND huyện, trong việc tham mưu đề xuất, 

chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn huyện đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh, 

lây lan trên địa bàn huyện. 

2. Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm 

Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin 
nóng, đột xuất, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Các văn bản do Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên 

Trung tâm Chỉ huy được sử dụng con dấu của UBND huyện và của cơ quan các 
thành viên đang công tác. 

3. Trung tâm Chỉ huy sẽ họp giao ban trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy 
của các xã, thị trấn để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo triển 

khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo 
thẩm quyền. Tùy tình hình cụ thể, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy quyết định 
thành viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham gia giao ban trực tuyến tại 

điểm cầu Trụ sở Trung tâm theo quy định. 

4. Trung tâm Chỉ huy trực 24/7. Hằng ngày, các thành viên Trung tâm Chỉ 
huy thuộc các cơ quan, đơn vị: Y tế, Công an, Văn phòng HĐND và UBND 
huyện cử cán bộ thường trực tại Trụ sở làm việc Trung tâm Chỉ huy để tiếp nhận 

thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành 
viên Trung tâm Chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi, phụ trách để kịp thời chỉ đạo xử 

lý hoặc đề xuất Huyện ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, 
UBND huyện để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo thẩm quyền. 

5. Trung tâm Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên Trung tâm Chỉ huy 

- Chỉ huy trưởng có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Trung tâm 
chỉ huy, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện xem xét chỉ 

đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao;  

- Nhiệm vụ của các Chỉ huy phó và thành viên Trung tâm chỉ huy do Chỉ 

huy trưởng phân công 

- Các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất khác theo phân công của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan Thường trực và các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

1. Trung tâm Y tế huyện - Cơ quan Thường trực Trung tâm Chỉ huy, được 

sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ quan để phục vụ hoạt động của Trung tâm 



 

Chỉ huy; chủ trì tham mưu, giúp việc Trung tâm Chỉ huy về quản lý, tổ chức thực 
hiện các nội dung phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Tham mưu thành lập các Tổ chuyên viên giúp việc cho Trung tâm Chỉ 
huy. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có trách nhiệm cử 

nhân sự tham gia Trung tâm Chỉ huy, 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. 

Điều 6. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 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: 
- UBND tỉnh; 
- BCĐ PC Covid-19 tỉnh; 
- Sở Y tế (báo cáo); 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- Như Điều 6; 
- BCĐ PC Covid-19 huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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