
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
THI XA CUA  LO DIc 1p - Tu do - Hnh phüc  

So: /QD-UBND Cua Lô, ngày tháng 8 nãi'n 2021 

QUYET JJINH 
V vic thãnh lIp Tritng turn Chi huy và To gitip vic Trung tim Chi huy 

phông, chông dich COVLD-19 thi xã Cü'a Lô 

IJY BAN NHAN DAN TH! XA CUA LO 

Can ct Lut To chtc ChInh quyên dja phuv'ng ngày 19/6/2015; Luát st'a 
dói bO sung m5t sO diéu cza Lut To chtc ChInh phi vâ Lut To chtc chInh 
quyén djaphuing ngày 22/11/2019; 

Can ct Quyét d/nh sO 30/2017/QD-UBND ngày 23/02/2017 cza UBND 
tinh Nghç1  An ye vic ban hành quy dfnh phOn cOng phán cap, tO chthc bó mOy 
can bó, cOng chz'cc, viên chc tinh Ngh An, 

Can c& COng din sO 1 102/CD-TTg ngày 23/8/202 1 cña Thu tu'àng C/i/nh 
phu ye tang cu'd'ng cOc bin phOp phOng, chOng djch CO VID- 19 trén toan quOc; 

Can th Quyêt d/nh sO 316 7/QD- UBND ngày 27/8/2021 cua UBND tinh 
Ngh An ye thành ip Trung tO/n Clii huy phOng, chOng d/ch CO VID- 19 tinh 
NghAn, 

Theo dé nghf ct?a Tru6ng phOng Nç5i Tru'O'ng phOng Y té thi xà, 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Thành ltp Trung tarn Chi huy và To giip vic Trung tarn Chi huy 
phông, chông djch COVID-19 thj xã Cua Là (sau day gi tat là Trung tarn Chi 
huy) nhu sau: 

1. Các thành viên Trung tarn Clii liuy 
I. Ong: Doãn Tiên Dung - Chü tjch UBND thj xã - Chi huy truöng 
2. Ong: Hoàng Van Phi.ic - PCT UBND thj xã - Phó Chi huy truang 

Thu'ng tnrc 
- PCT UBND thj xa -PhóChihuytrung 
- TruôT1g Cong an thj xã - Phó Chi huy tru'&ng 
- Tiirông BCHQS thjxã - Phó Chi huy tru'óng 
- Tru&ng phông Y tê - Thành viên tru'c 
- GD Trung tarn Y tê - Thành viën trirc 
- Trwng phông TC - KH - Thành viên 
- Chánh VP HDND-UBND - Thành viên 
- Tru&ng phông Kinh tê - Thành viôn 
- Truông phông VH và TT - Thành viên 
- Tru'&ng phông GD &DT - Thành viên 
- Truöng phông TN & MT - Thành viên 
- Trucng phông LDTB và XH - Thành viên 

3. Ong: VO Van Hing 
4. Ong: Vi Van Giang 
5. Ong: Biii DInh Du'ong 
6. Ba: Du'ang Thj Soii Hài 
7. Ong: Trân Van The 
8. Ong: Nguyen ChI Nguyen 
9. Ong: Nguyen Van Hung 
10. Ong: VO Van L)2 
11. Ong: Vö Van Th9 
12. Ong: Phàng D(rc Nhân 
13. Ong: Phan Cong Dôi 
14. Ong: Nguyn Thanh Minh 
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15. Ong: Hoàng Nãng Hip 
16. Ong: Pharn NgQc Duong 
17. Ong: Trãn Anh Tuân 
18. Ong: Trân Xuân Vinh 
19. Ong: Hoàng Khãc Tii 
20. Ong: Vö Hông Hái 

2- Than/i viên To giáp v 
1. Ba: Duong Thj Son Hái 
2. Ong: Hoàng Khäc Tiii 
3. Ong: Trân Anh Tuân 
4. Ong: Trân Xuãn Vinh  

- Truông phông QLDT 
- Tnr&ng phông Ni vii 
- Phó CYP. HDND — UBND 
- Phó CVP. HDND — UBND 
- PGD Trung tarn Y tê 
- GD Trung tarn VHTT và TT 

icc 
- Tru'&ng phông Y tê 
- PGD Trung tarn Y tê 
- Phó CVP. HDND — UBND 
- Phó CVP. HDND — UBND  

- Thành viên 
- Thành viên 
- Thành viên 
- Thành viên 
- Thành viên 
- Thành viên 

- To tru&ng 
- TO phó 
- Thành viên 
- Thành viên 

5. Ba: Dào Thj Trang - Chuyên viên phông TC — KH - Thành viên 
6. Ong: Phan Hoàng Giáp - Chuyên viên phông VH và TT - Thành viên 
7. Ba: Phing Thj Vui - Can b Phông y tê - Thành viên 
8. Ong: Nguyen Khãc Giang - PGD Trung tarn VHTT Va TT - Thành viên 
9. Ong: Pharn Minh Quôc - Chuyên viên phông Kinh tê - Thành viên 
10. Ong: Trân Van Giáp - Di AN Cong an thj xã - Thành viên 
11. Ba: LiTr Thj Thão - Can b Trung tarn Y tê - Thành viên 

3. Try so' Iàni i'ic và du'ô'ng dâ nOng cüa Trung tarn ('hi buy 
- Phông hpp tang 3, Trii so' CQCQ thj xã (So 10, du'o'ng Nguyri Sinh 

Cung, phu'O'ng Nghi Huo'ng, thj xã Cü'a Lô). 
- Din thoai du'ng dày nóng: 02383949208 
Din thoai di dng - Ong: Nguyen Van Hing - Chánh Van phOng HDND 

- UBND thj xä: 0888681188 
Diêu 2. Nhirn vii cüa Trung tarn Chi huy 
1. Tiêp nhn, tong hçp các ' kiên clii dao  cüa Trung u'ang; ciLia Tinh üy, 

Ban Chi dao  phông, chông djch COVID-19 tinh, UBND tinh trong vic trin 
khai thirc hin các bin pháp phOng, chng djch CO VI D-19. 

2. Tiêp nhn các thông tin khân cap ye tInh hInh djch, bnh trên dja bàn 
thj xà; kêt qua chi dao  triên khai các bin pháp phông, cMng djch COVID-19 tai 
cac phuing, CáC ca quan, do'n vi, doanh nghip. Thu'rng xuyên nãrn bat, tiêp 
nh,n kiên phàn ánh, khó khän, vu'ó'ng rnc cüa Co quan, dan vi, nhân dan, 
doanh nghip trong qua trmnh triên khai CaC bin pháp phOng, chng djch 
COVID-19. 

3. Chi dao, diêu hành, diu phOi gi&a các phông, ban, ngành, dan vi, các 
phu'ng trong phông, chông djch; xü 1 các thông tin khãn cp v djch bnh 
COVID-19, trung hçip vu'9't qua thârn quyên, dé xuât vó'i Th üy, Ban Chi dao 
phông, chông djch COVID-19 thi xâ, UBND thj xa và UBND tinh, BCD tinh dê 
chi dao, triên khai các bin pháp, giâi pháp quyêt 1it, kjp thi trong cong tác 
phông, chông djch COVID-19; ngàn chãn, không dê djch bnh lay lan, phát sinh 
trên dia bàn thi xà. 

4. Kiêrn tra, dOn dôc, kjp tho'i chân chinh các Cp, các ngãnh, don vj và 
các phu'rng trong cong tác phông, chng djch COVID-19 nghiêrn tiLic, hiu quá 
kjp th?i chi dao  giâi quyêt các van dé phát sinh, chn chinh, kiêrn dirn, xix 
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nghiêrn trách nhim ngu'ô'i ding du và chi dio xü 1 nghiêrn các tru'àng hp'p vi 
phm trong cong tác phông, chng djch. 

5. Báo cáo BCD phông, chông djch COVID-19 thi xâ, UBND thj xà ye 
tInh hlnh phàng, chng djch bcnh COVID-19 trên dja bàn thj xà hang ngày hoäc 
dot xut khi Co yeU cAu. 

Diu 3. Nguyen tic, ch d lam vic cüa Trung tarn Chi huy 
1. Trung tarn ChI huy chju trách nhirn truó'c Thj üy, Ban Chi do phông, 

chng dich COVID-19 thj xã, UBND thj xâ trong vic tharn rnu'u dê xut, chi 
do trin khai các giái pháp, bin pháp phOng, chông djch COVID-19 trén dja 
bàn thj xã darn báo quyêt 1it, kjp thO'i, hiu qua, không d dich bnh phát sinh, 
lay lan trên dja bàn thj xã. 

2. Chi huy tru'ö'ng, các Phó chi huy truóng và các thành viên Trung tarn 
Chi huy lam vic theo chê d kiêrn nhirn; chju trách nhirn tip nhn thông tin 
nóng, dot xut, chi do xir 1 các ni dung theo chiirc nãng, nhirn vu, quyn han 
quãn l,2 nhà nuc thuc linh vrc du'yc phân cong phi trách; du'c sü' dung con 
du cña UBND thj xä và cüa CáC co' quan các thành viên dang cOng tác. 

3. Trung tarn Chi huy trirc 24/24. Hang ngày, các thành viên Trung tam 
Chi huy thuc: PhOng Y tê, COng an thj xà, BCHQS, Van phông HDND - 
UBND thj xã cü' can b thithng trirc tai  Tri so' lam vic cüa Trung tam Chi huy 
d tip nhtn thông tin, kjp thO'i báo cáo Chi huy trung, các Phó Chi huy truang 
và các thành vien Trung tarn Chi huy theo linh vçrc theo dOi, phçi trách d kip 
thO'i chi do xü' l hoc d xut vi Thj üy, Ban Chi dto phOng, cMng djch 
COVID-19 thj xã, UBND thj xã, UBND tinh, BCD tinh dê chi dao trin khai các 
bin pháp, giãi pháp phông, chông djch COVID- 19 theo thrn quyn. 

5. Trung tarn Chi huy ti giái the sau khi hoàn thành nhirn vçi. 
IJiêu 4. Trácti nhim và quyn hin cüa Chi huy truong 

1. Chi huy trithng chju trách nhirn truôc UBND tinh, BCD tinh, Thi üy 

vii BCD phOng, chông dlch  COVID - 19 thj xâ ye toàn b hot dng cüa Trung 

tam Chi huy phông, chng djch COVID-19. 

2. Chi dto triên khai kjp thai các chü truong, chInh sách vii chi dao ciia 

Trung ung, Ban Chi dao  quôc gia, UBND tinh, BCD tinh, BTV Thi iiy ye 

phOng, chông djch; kjp thOi báo cáo, d xut, tharn rnuu Thj üy, BCD phOng, 
chng djch COVID-19 thj xã xem xét, chi do, giãi quyt nhU'ng cong vic vu'Qt 

thrn quyn du'cic giao. 

3. Darn bão six diêu hành thông nht, toin din vii phin cong nhiêm vii cu 

the cho các Phó Chi huy tru'O'ng vii thinh yiên Trung tarn Chi huy; Trirc tiêp chi 

dao, kiêm tra, närn bat tInh hInh, don dOc vic thçrc hin phOng, chng djch 
Covid-19 trên dia bàn thi xii. 

4. Chi huy tru'O'ng sü' diing con dâu, b may, phuong tin cüa UBND thj 

xii d thiic hin nhirn vi cüa Trung tarn Chi huy. 
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Diêu 5. Trách n1iim và quyên hn cüa các Phó Chi huy trtrö'ng 
Trirc tiêp chi dio, kiêrn tra, nàrn bat tInh hInh, don dôc viêc th1rc hiên 

phông, chng djch Covid-19 trên da bàn, co quan du'cic phân cOng phii trách. 
Tru'ông hçp Chi huy tru&ng üy quyên cho Phó Chi huy tru'ö'ng Thung trrc, CáC 
Phó Chi buy tru'öng giái quyt CaC cOng ViC Cua Trung tarn Chi huy thI du'qc 
phép sü dimg con du, b may, phu'ang tin cüa co quan trong phtrn vi quyn 
hn dugc üy quyên. 

Diêu 6. Trách nhim vã quyn h,n cüa các thanh viên 
Chñ dng tharn rnuu, dê xut, trin khai các bin pháp d thuc hiên nhiêrn 

vii thuc linh virc phân cOng. 
Diêu 7. Trách nhim vã quyên hn To gitip vic: 
- Giip Trung tarn Chi huy kjp thO'i triên khai các van bàn chi dao cüa các 

c.p, cüa thj xã d chi dto cac co quan, dan vj, các phu'ô'ng thuc hiên. 
- Närn bt thông tin, tOng hgp báo cáo tInh hInh djch COVID — 19 trên dia 

bàn cho Trung tarn Chi huy, BCD thj xa djnh kS',  dot xutt và khi có yêu cau. 
- Tharn rnu'u các giái pháp trong cOng tác phOng, chông djch hiu qua, kjp thô'i. 
- Tharn rnu'u kinh phi triên khai thixc hin. 
- Chju sir phân cOng cong vic cüa Trung tarn Chi huy. 
Diêu 8: Kinh phi hot dng cüa Trung tam Chi huy 
Kinh phi hot dng cüa Trung tarn Chi buy tr nguôn ngân sách nba nu'ó'c 

Va CC ngun kinh phi hp pháp khác. Giao Phông TC - KH tharn rnu'u b trI 
kinh phi theo tlnh hInh thirc t, darn báo dñng quy djnh. 

Diêu 9. Quyt djnh nay có hiu lirc kê tr ngày k. 
Chánh Van phông HDND - UBND thj xã, Trung các phOng, ban, ngành, 

don vj; Chi tjch UBND các phung vã các Ong, bà Co ten tai Diêu I Va chiu 

trách nhirn thi hành Quyêt djnh 

No'! nhâi,: 

- Nhii diêu 9 
- UBNDtinh (bIc) 
-SôYtê(b/c); 
- IT Thi iy, TT HDND (b/c) 
- CIii tjch, các PCT UBND th xâ: 
- BCD phông, chôiig djch COVID — 19 thi xii: 
- UBND các phuông; 
- Luii VT - YT.

Doiin Tiên Dung 
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