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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Côn Đảo 
___________________________________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

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 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế về việc bổ 

sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra 

vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Quyết định số 113-QĐ/HU, ngày 09/11/2021 của Huyện ủy Côn Đảo 

về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) trên địa bàn huyện Côn Đảo; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Côn 

Đảo (sau đây gọi là Trung tâm Chỉ huy), gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Lê Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo, 

Chỉ huy trưởng Trung tâm; 

2. Bà Nguyễn Thụy Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng 

Ban Chỉ đạo, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm; 

3. Ông Huỳnh Trung Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng 

Ban Chỉ đạo, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm; 

4. Ông Vũ Đình Võ - Trưởng Phòng Y tế huyện, Ủy viên thường trực; 

5. Ông Trần Hùng Tâm - Chánh Văn phòng huyện, Ủy viên kiêm Thư ký; 

6. Bà Trần Thị Hoài Thu - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy 

viên; 

7. Ông Phạm Ngọc Nhơn - Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Ủy 

viên; 

8. Ông Trần Văn Duy - Trưởng phòng Kinh tế huyện, Ủy viên; 
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8. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;  

9. Ông Nguyễn Thành Đạt - Trưởng phòng Tư pháp huyện, Ủy viên; 

10. Ông Phạm Bảo Ân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ủy 

viên; 

11. Ông Lê Đức Dũng - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Côn Đảo, Ủy viên;  

12. Ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y, Ủy viên; 

13. Ông Tống Thế Tuyên - Phó Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện, Ủy viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Chỉ huy 

- Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện triển 

khai thực hiện các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. 

- Xây dựng, đề xuất các mục tiêu, kế hoạch, giải pháp phòng, chống dịch; tổng 

hợp đánh giá tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổng hợp 

báo cáo phục vụ các cuộc họp giao ban hàng ngày của Thường trực Ban Chỉ đạo và 

các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy.  

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế 

hoạch và các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Đề xuất mua sắm, huy động và điều phối các nguồn lực, trang thiết bị, vật 

tư y tế phục vụ công tác truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị. 

- Chỉ đạo các cơ sở du lịch, lưu trú thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống 

dịch hàng ngày hoặc đột xuất.  

- Trưng tập cán bộ, công chức Văn phòng huyện và các cơ quan, ban ngành để 

phục vụ hoạt động của Trung tâm Chỉ huy trong nhiệm vụ được giao. 

- Tham mưu, thực hiện các chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về công 

tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 huyện theo quy định.  

- Chỉ huy Trưởng Trung tâm chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.  

Điều 3. Chế độ làm việc: 

- Các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chỉ 

huy Trưởng Trung tâm có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên của Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
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- Trung tâm Chỉ huy bố trí nhân sự trực 24/24 giờ để nhanh chóng tiếp nhận, 

điều phối, xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện.  

- Chỉ huy Trưởng, Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm sử dụng con dấu của Ủy 

ban nhân dân huyện trong chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Chỉ huy do ngân sách Nhà nước 

đảm bảo, được bố trí trong kinh phí phòng, chống dịch của Ủy ban nhân dân huyện 

theo quy định. 

Điều 5. Chánh Văn phòng huyện, Trưởng phòng Y tế, Chỉ huy trưởng Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu thi hành Quyết định này./. 

(Quyết định này thay thế Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 và 

Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện) 

     

Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBKT và các Ban của Huyện ủy; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các Tổ phòng, chống dịch tại các khu dân cư (Bí 

thư các Chi bộ khu dân cư); 

- Trưởng 09 Khu dân cư;  

- Lưu: VT, YT. 
 

CHỦ TỊCH 
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