UBND HUYỆN LẬP THẠCH
BCĐ PCDB COVID - 19
Số: 545 /QĐ - BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lập Thạch, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Lập Thạch
BAN CHỈ ĐẠO PCDB COVID – 19 HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 số 03/2007/QH12 ngày
21/11/2007;
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 Chỉ thị số 05/CT – TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT – TTg
ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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 2872/QĐ – UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời “thích ứng linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh”;
Căn cứ Quyết định số 2875/QĐ – UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid –
19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19 trên
địa bàn tỉnh”;
Căn cứ Quyết định số 3180/QĐ – UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh
về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “tổ chức, thực hiện biện pháp cách l y tế tại
nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid – 19” trên địa
bàn tỉnh;
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT – CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 để “thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 02 Tổ công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid –
19 trên địa bàn huyện gồm các ông, bà có tên sau:
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1. Tổ số 1: Chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch Covid – 19 ở xã
Bàn Giản.
Thành phần:
- Ông Đào Quốc Khánh – Phó Chủ tịch HĐND huyện – Tổ trưởng;
- Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó trưởng Công an huyện – thành viên;
- Ông Trần Mạnh Dũng – Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh (Trung tâm Y
tế huyện) – thành viên.
2. Tổ số 2: Chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch Covid – 19 ở xã
Sơn Đông.
- Ông Nguyễn Mạnh Tưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Đội phó Đội an ninh (Công an huyện) – thành
viên;
- Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế – thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác:
1. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
triển khai thực hiện của xã Bàn Giản, xã Sơn Đông trong công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
BCĐ PCDB tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ PCDB Covid – 19 huyện.
2. Kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những tồn tại bất cập, vi phạm, những
khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các giải pháp để phòng chống dịch
bệnh của địa phương. Báo cáo Thường trực Huyện ủy, BCĐ huyện để xử lý nghiêm
các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3. Tổ trưởng kiểm tra chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo PCDB
Covid – 19 huyện về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
4. Thời hạn hoạt động của các Tổ công tác từ khi quyết định có hiệu lực cho
đến khi có thông báo kết thúc nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND
& UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã Sơn Đông,
Bàn Giản; các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ
Quyết định thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- TT HU, HĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Như Điều 3 (t/h);
- Cổng TTGT ĐT;
- Lưu: VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

Chủ tịch UBND huyện
Phan Tuệ Minh
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