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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂY SƠN
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ
về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ
về việc tăng cường các bệnh 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 219/QĐ-BYT, ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế về việc bổ
sung bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra vào danh
mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền
nhiễm năm 2007;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Căn cứ Quyết định số 2976/QĐ-UBND, ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân
dân thị xã An Khê về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thị xã về phòng chống dịch bệnh
Covid-19;
Xét đề nghị của Công chức Văn phòng-Thống kê phường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường
Tây Sơn (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm:
1. Trưởng ban chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường,
2. Phó Trưởng ban: Bà Lê Thị Minh Chung, Phó Chủ tịch UBND phường,
3. Phó Trưởng ban thường trực: Bà Hà Thị Thanh Tuyết, Trưởng trạm y tế
phường,
4.Ủy viên Ban chỉ đạo: Trưởng Công an phường, Chỉ huy trưởng Quân sự,
công chức Tài chính-Kế toán, công chức Tư pháp-Hộ tịch, công chức Địa chính-

Xây dựng, công chức Văn phòng-Thống kê, công chức Văn hóa-Xã hội; Hiệu
trưởng các trường học trên địa bàn phường; Tổ trưởng 07 Tổ dân phố.
5.Mời đại diện Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể phường làm Ủy viên:
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN phường, Hội Cựu chiến binh, Hội
LH Phụ Nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCSHCM, Hội Chữ thập Đỏ phường.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nội
dung các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nội dung các văn bản quy định của pháp
luật. Chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, UBND thị xã. Phối hợp với ngành chuyên môn
thị xã trong công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.
Trưởng ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.
Các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung,
công việc được phân công.
Hàng ngày, hàng tuần báo cáo về UBND thị xã, các ngành liên quan về tình
hình triển khai phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và từ
các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban được sử dụng con
dấu của UBND phường, Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của
Trạm y tế phường. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kiện toàn Ban thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 phường gồm các ông, bà có tên sau:
1.Trưởng ban: Bà Lê Thị Minh Chung, Phó Chủ tịch UBND phường,
2.Phó ban: Bà Hà Thị Thanh Tuyết, Trưởng trạm y tế phường,
3.Các Ủy viên:
-Ông Lê Minh Hùng, Trưởng Công an phường,
-Ông Lê Minh Quang, Chỉ huy trưởng Quân sự phường,
-Bà Mai Thị Thu Hằng, Công chức Văn hóa-Xã hội,
-Ông Hoàng Viết Hà, Công chức Tư pháp-Hộ tịch,
-Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Công chức Văn phòng-Thống kê,
-Bà Võ Thị Thanh Phương, Công chức Tài chính-Kế toán,
Điều 4. Ban thường trực Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:
Giúp Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Thị
ủy, UBND thị xã, Đảng ủy phường. Tham mưu tổng hợp báo cáo theo quy định
của Thị xã, của Ban chỉ đạo phường.

Tham mưu dự kiến cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác triển
khai phòng, chống dịch trên địa bàn.
Thông báo rộng rãi đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về tình
hình dịch bệnh để kịp thời tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Trưởng trạm y tế phường, Công chức Văn phòng-thống kê chủ động tham
mưu kịp thời, đảm bảo các điều kiện phục vụ cho Thường trực Ban chỉ đạo.
Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy
quyền. Tham gia các cuộc họp về phòng chống dịch Covid-19.
Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 17/QĐ-UBND, ngày
27/01/2021 của Ủy ban nhân dân phường Tây Sơn về việc kiện toàn Ban chỉ đạo
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Công chức Văn phòng-Thống kê phường, các ngành liên quan và các thành
viên có tên tại Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-Như Điều 5;
-UBND thị xã; (b/c)
-Ban chỉ đạo thị xã; (b/c)
-TT. Đảng ủy, HĐND, UBND phường;(b/c)
-Lưu: VP./.
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