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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Quy Tây, ngày 28 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịchbệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19)
Xã Tân Quy Tây
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN QUY TÂY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về 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;
Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND-TL ngày 05 tháng 7 năm 2022 của
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19);
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona xã Tân Quy Tây(gọi tắt là Ban chỉ
đạo), gồm các thành viên sau:
1. Ban Chỉ đạo gồm các thành viên sau:
a) Trưởng ban: Ông Phan Thanh Vũ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, Trưởng ban.
b) Phó Trưởng ban:
- Ông Ngô Văn Trinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã;
- Ông Hồ Văn Thông, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã;
c) Các thành viên:
- Ông Nguyễn Thanh Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã;
- Ông Nguyễn Trung Tâm, Trưởng Công an xã;
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- Ông Nguyễn Thanh Hậu, Cán bộ Nội vụ;
- Ông Cao Hoàng Hải, Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách VHTD-TT)
- Bà Trương Thị Mỹ Ý, Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách
LĐTBXH)
- Ông Phạm Minh Sang, Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường;
- Bà Nguyễn Thị Vân, Công chức Tài chính – Kế toán;
- Ông Lê Văn Hơn, Phó Trưởng Trạm Y tế xã;(phụ trách điều hành)
d) Mời các Ông, Bà tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:
- Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- Ông Bùi Thanh Phong, Chủ tịch Hội Nông dân.
2. Trạm Y tế xã là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo.
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch, phương án phòng,
chống dịch COVID-19; khôi phục sản xuất, kinh doanh và chính sách, chương
trình hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi
chung là nhóm nhiệm vụ khôi phục sản xuất, kinh doanh), theo phương châm
“thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả”.
b) Giúp Uỷ ban nhân dân xã:
- Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất, kinh doanh theo
chỉ đạo của Tỉnh và Thành phố kế hoạch, phương án của Ủy ban nhân dân
Thành phố; bảo đảm phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát
dịch hiệu quả”.
- Huy động, điều phối các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ,
giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất, kinh doanh.
c) Báo cáo tình hình dịch COVID-19; kết quả công tác chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất, kinh doanh về Uỷ ban nhân dân
Thành phố.
d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động
của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Giao Trạm
Y tế xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Trưởng ban thực
hiện các nội dung nêu trên
4. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban và Phó
Trưởng ban sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân Thành phố.
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Điều 2. Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 (gọi
tắt là Trung tâm chỉ huy), cụ thể như sau:
1. Thành viên Trung tâm chỉ huy:
a. Chỉ huy trưởng: Ông Phan Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã;
b. Phó Chỉ huy trưởng: Ông Hồ Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã;
c. Các thành viên:
- Ông Nguyễn Thanh Hậu, cán bộ Nội vụ;
- Ông Lê Văn Hơn, Phó Trưởng Trạm Y tế xã;
- Ông Nguyễn Thanh Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã;
- Ông Nguyễn Trung Tâm, Trưởng Công an xã;
2. Trung tâm chỉ huy đặt tại Văn phòng UBND xã.
3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm chỉ huy:
a.Trung tâm chỉ huy là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo thường trực của Ban Chỉ
đạo Phòng, chống COVID-19 xã, có chức năng giúp Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ
đạo tổ chức triển khai công tác phòng, chống COVID-19; giải quyết công việc
thường xuyên của Ban Chỉ đạo.
b. Căn cứ chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Chỉ đaọ, Trung tâm
chỉ huy tổ chức phân công, điều phối nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo,
Trung tâm chỉ huyvà các ngành, Ban Nhân dân ấp, phục vụ cho công tác phòng,
chống dịch.
c. Chỉ đạo tổ chức huy động các nguồn lực để phục vụ cho công tác phòng,
chống dịch COVID-19.
d.Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các các ngành, Ban Nhân dân ấp
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã.
đ. Tổ chức trực chiến 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin và chỉ đạo giải
quyết kịp thời các vấn đề đột xuất, khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn xã.
e. Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo về kết quả thực
hiện các nhiệm vụ nêu trên.
4. Chế độ làm việc của Trung tâm chỉ huy:
a. Trung tâm chỉ huy hoạt động trên 24/24 giờ. Chỉ huy trưởng quyết định
thiết lập các ca trực theo chế độ luân phiên. Mỗi ca trực gồm: 01 lãnh đạo và 01
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thành viên Trung tâm chỉ huy; từ 01 thành viên Ban Chỉ đạo, 01 cán bộ, công
chức xã. Số lượng người tham gia ca trực có thể tăng lên tuỳ tình hình thực tế do
Chỉ huy trưởng quyết định.
b. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chỉ huy trưởng phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các
Quyết định sau đây:
1. Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của UBND xã
Tân Quy Tây về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.
2. Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND xã
Tân Quy Tây về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.
3. Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2021 của UBND xã
Tân Quy Tây về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.
Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê, các ban ngành và các tổ chức
Chính trị - Xã hội và các thành viên có tên tại Điều 1, Điều 2chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT/TU, TT/HĐND xã;
- CT và PCT/UBND xã;
- UBMTTQVN TP và các tổ chức thành viên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phan Thanh Vũ

