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Dan Phup'ng, ngàyI tháng 7 náin 2021 

QUYET DJNH 
Ye vic thành Ip  S& CM huy phông, chng dlch  COVID-19 

trên da bàn huyn Dan Phu'Qng 

UY BAN NHAN DAN HUYN DAN PHUQNG 

Can th Lut Ta chc chInh quyn dja phuring ngày 19/6/2015; Luát tha 
dôi, bô sung mç3t so diêu cia Lut TO ch&c GhInh phz và Luçt TO chic chInh 
quyên djaphu'o'ng ngày 22/11/2019; 

Can ci LutphOng, chdng bnh truyn nhiém ngày 21/11/2007; 

Can c& C'hi thj s 17/CT- UBND ngày 23/7/202 1 cza C'hz tjch UBND 
thành phO Ha N5i ye viçc thi!c hin giân cOch xâ h5i trên dja bàn Thành phO d 
phOng chông djch COVJD-19; 

Theo d nghj cia PhOng Y té' huyn. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thành 1p Sâ Chi huy phông, chng djch COVID-19 trên dja bàn 
huyn Dan Phung (sau day gi tat là Sâ Chi huy phàng, chông djch COVID- 19), 
gôm các ông, bà có ten sau: 

1. Chi huy tr1rrng: 
Ong Nguyn Hüu Hoàng - ChCi tjch UBND huyn. 

2. Phó CM huy trurô'ng: 
- Ba Dào Thj Hng - Phó Chü tjch UBND huyn: Thi.rô'ng trrc Sâ Chi huy. 

- Ong Nguyn Thac Hung - Phó Chü tjch UBND huyn 
3. Các thành viên: 
- Ong Nguyn Van Khanh - Trithng Cong an huyn; 

- Ong Pham Xuân Lai - Chi huy truâng Ban Chi huy Quân sir huyn; 

- Ong Nguyn Hü'u Lun - Phó Truâng phông Phii trách Phông Y t; 

- Ong Nguyn Van T - Giám dôc Trung tam tê huyn; 

- Ong Nguyen Thành L - Chánh van phông HDND và UBND huyn; 
- Ong Nguyn Van Ba - Tru&ng phông Tài chInh - K hoach hLyn; 
- Ong Nguyn Viêt Dit - Tru&ng phàng Kinh t huyn; 
- Ong Ph?m Van Khôi - Tru&ng phông Quaii I do th huyn; 
- Ong D An Dông - Tnx&ng phông Lao dng Thucing binh và Xâ hi huyn; 
- Ong Phan Cong TInh - Tru&ng phàng Van hóa và Thông tin huyn; 

- Ong Nguyn Van Tnh - Trii&ng phông Ni vii huyn. 
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Diu 2. So Chi huy phông chng djch bnh COVID-19 có trii sO tai 
UBND huyn (Dja chi: So 105 phó Táy San, thi trán PhImg, huyn Dan 
Phucing, thành phó Ha Nç5i) có nhim vi1: 

- Tharn muu UBND huyên diu hành, quy& djnh các chü truclng, kê 
hoch, các bin pháp phông, chông djch COVID-19 trên dja bàn huyn. 

- Dir báo tInh hung, khâ näng có th xây ra các cp d djch, tip nhn và 
x1r 1 thông tin lien quan den djch cüng nhu chü dng dé xuât các bin pháp 
phông ngra và ngàn chn vic tuyên truyên, phát tan thông tin sai si;r that. 

- Tham muu cho Huyn üy, HDND, UBND huyn các quy& djnh v 
phi..rcmg an phông chông dch COVID- 19 trén da bàn huyn, các khu vrc có 
nguy c rat cao, nguy Ca cao và có nguy Ca; clii dao  kiêm tra, giám sat cong tác 
phông, chông dch theo nhim vi;i duçic phân cong. 

- Nghiên cru, d xut v kinh phi mua srn trang thit bj phông, chng 
djch COVID- 19 cho các ca quan, dan vj theo quy djnh cüa pháp lutt và các 
nguôn tài trq khác; chi do, kiêm tra cong tác bôi du'ng, huân luyn nghip Vi;!, 

k thut, sO ding các trang thiêt bj, phuang tin phi;ic vi;i cong tác phông, chông 
djch COVID- 19. 
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- Quyet dnh cac bao cao, xin y kien chi do cua cap tren ye ap dung cac 

bin pháp theo quy djnh cüa pháp lut, các bin pháp can thiêt trong tInh huông 
dich bênh vixcyt qua kha nàng cua huyên nhu Ban bO tinh trang khân cap ye dich 
bnh COVID-19, thi;rc hin 1nh giOi nghiêm. Trong tInh huông khân cap, bád 
cáo ngay cap trén dê diêu dng 1i;rc hxçmg, phuang tiên, vt chat ho trçl các li; 
h.rgng nhäm sOm on djnh tInh hInh. 

- Chi dto các phông, ban, ngành lien quan phi hgp chat chê, khn trlxang 
trong cong tác phông, chông djch COVID- 19 trén dja bàn huyn. 

Diu 3. Giao Phông Y t huyn lam nhim v11 cci quan ThrOng tri;rc có 
trách nhim tham milu cho SO Chi huy phông chông djch COVID-19 và triên 
khai thi;rc hin; Trung tarn té huyn chju trách nhim ye các hoat dng chuyén 
mOn, nghip vy phèng chông djch bnh COVID-19 dáp irng theo tInh hInh djch 
bnh cüa dja phuang. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc kê tO ngày k ban hành. Chánh Van 
phông HDND và UBND huyn; Ban Chi dao  phông chông djch COVID-19 
huyn; Tru'Ong các ca quan, phông, ban, ngânh, doân the huyn; Chü tjch 
UBND các xA, th! trân và các ông, bà có ten tai  Diêu 1 chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nay.!. 

Ncri nhzIn: 
- Nhtr Diêu 4; 
- UBND thành phô; ( Dé báo cáo) 
- Thisô'ng trlrc Huyn tiy; 
- Thtr&ng trrc HOND huyn; 
- CT, các PCT.UBND huyn; 
- C/PVP HDND&UBND Iiuyn: 
- Lru: VT, YT. 
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