
UBND THI XA CIYA LO CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG  TAM CHI  HUY Dc hIp - Tir do - Hnh phñc 

S: /TTCH-TB Ct'a Lô ngài tháng 9 nàm 2021 

THÔNG BAO 
Thanh lap các To cong tác Trung tam Chi huy phông, chông d1ch Covid-19 

trên ajbàn  thj xä Cfl'a Lô 

D giiiip Trung tam Ch buy triên khai thçrc hin tt các nhim vii phông, 
chông djch COVID — 19 trén da bàn, Trung tam Chi huy thành 1p các to cong 
tác nhu sau: 

II. To cong tác s 01: 
1. Ong: Hoàng Van Phiic - PCT UBND thj xã - Phó Clii huy trithng Thu'à'ng 

trrc Trung tam clii huy - To tru&ng 
2. Ong: Doàn Nam Trung - Phó tru'óng CA thj xã -TOviên 
3. Ong: Trân Nht Thành - PhO Clii buy truOng BCHQS - TO viên 
4. Ba: Ducing Thi Soii Hái - 1 ru,ong phông Y tê - To viên 
5. Ong: Hoàng Khàc Tii - POD Trung tarn y tê - TO viên 
6. Ong: Vö Van Thp - Tru'cing phOng VH và TI - To viên 
7. Ong: Phñng Dirc Nhân - Truông phông GD &DT - TO viên 
8. Ong: Nguyn Thanh Minh - Trung phông LDTB XH - TO viên 
9. Ong: VO Hông Hài - GD Trung tarn VHTT và TI - TO viên 
Nhiêm vu: 
- Chi do cOng tác thông tin, truyên thông ye tInh hInh, kêt qua và các bin 

pháp phông, cOng djch Covid-19 trCn da bàn thi xã. Dnh hung chi do các 
phung trong cong tác thông tin, tuyCn truyên phông, chOng dch Covid-19. 

- Phôi hgp các co quan chi.rc n.ng chi do diêu tra truy vet và tO chic lay 
rnâu xét nghim khi CO ca nhiêrn FO; Fl, F2; 

- Chi do các co' quan chti'c näng vn chuyCn dna di diêu ti-j ti bcnh vin 
dA chiên cac tru'ng hçp nhirn COVID- 19 trong 1dm each ly, khu phong tOa và 
trongcngdOng; 

- Chi dto vic don cOng dan t vOng Co djch ngoti tinh ye thi  xä theo kê 
hotch cüa tinh, dam báo CáC bin phãp phOng chông dch; 

- PhOi hçp So' Y tê, Trung tam CDC tinh chi dio phOng, Trung tarn te thj xâ 
thirc hin các nhirn v1i chuyên mon trong phOng, chông djch. 

- Clii dto darn báo cong tác an sinh xã hôi, ho trçi các dôi tugng bj ánh 
hung djch COVID — 19. 

- Giiip dOng chi Chi huy tru&ng chi do phOng, 'l'rung tam y té thçrc hin kê 
hoch tiêrn vacxin trên dja bàn thi xà; chi do huàng dn nhim vii  Trung tam 
chi huy các phuO'ng trong cOng tao phông, chOngdich; xác djnh các dja bàn có 
nguy Ca cao, có nguy Ca, nguy co thâp dê Co ké hoch ci the trong cOng tác 
phông, chông djch. 

- Chi do phOng Y tC, Van phOng I-IDND - UBND, to giüp vic Trung tam 
Chi buy chuan bi báo cáo, các van ban chi do phOng, chông djch COVID-19. 



III. To cong tic so 02: 
1. Ong: Vö Van Wing - PCT UBND thj xã - Phó Clii huy truóng 

Trung tarn Chi buy - TO truOng 
2.Bà: Phan Thi Thu Thüy - Phó tru'ng CA thj xã - To viCn 
3. Ong: Nguyen ChI Nguyen - TruOng phOng TC - KH- To viên 
4. Ong: Nguyen Van Wing Chánh VP HDND-UBND- To viên 
5. Ong: \/O Van L)2 - Tru'ng phông Kinh tê - TO viên 
6. Ong: Phan Cong Dôi - Trud'ng phOng TN & MT - TO viên 
7. Ong: Hoàng Nàng EIip - 'I'ruO'ng phOng QLDT - TO viên 
8. Ong: Phrn Ngçc Duong Tru'Ong phOng Ni v - TO viên 
Nhim vu: 
- Chi d?o  thirc hin vic phong tôa các khu vçrc cách ly khi có Quyêt djnh 

cách ly cüa UBND tinh Ngh An; 
- Huy dng các Ii'c luong, phin cOng nhim vi trirc cht kiêrn soát phông, 

chng djch tii các khu virc phong tóa; các 1rc Iuçng h trçi cho cong tác chuân 
bj các khu cách ly tp trung, h trg các vic khác khi có tInh huông cap bach 
theo thârn quyCn; 

- Chi dio chuân hj, quán 1, vn hnh các khu cách ly tp trung cia ihj xâ 
và kiCm tra, giárn sat cac khu cách ly tii các phuô'ng diing quy trInh, quy djnh; 

- Phôi hçp SO' Giao thông vn tâi, các don vj lien quan triCn khai và 
thirc hin tOt cong tác phông chOng djch trCn các tuyên Iinh vrc 4n tái; 

- Clii dio phOng, chOng djch Covid-19 trong các doanh nghip, các chg, siCu thi, 
các co' sO' kinh doanh, djch vii an uOng; kiCm tra, rà soát phê duyt các Phu'ang an 
phOng, chông djch Covid-19 cfia các doanh righip, nhà may, Cãng... 

- Chi dao  cOng tác VSMT, xcr l2 rc thai ti'ong khu each ly và trén dia bàn thi xã; 
III. To cong tác so 03: 
1. Ong: Vi Van Giang - Tru'O'ng COng an thj xã - TO tru'O'ng 
2. Ong: Trân Van The - Giám (bc Trung tam Y te - TO phó; 
3. Ong: Trân HQ'u Van - Phó tru'O'ng CA thj xã - TO viên; 
4. Ong: Hoàng Khäc Tn - PGD Trung tarn Y tê thj xã - To vien; 
5. MO'i các thành viên 4 Di truy vet cia Cong an thj xã - TO viên 
Nhiêmvu: 
- Chi do truy vet than tOe các tru'ng hcip tiep xi,'ic gân vó'i ca bnh bj 

nhiern Covid-19 (truy vet Fl, F2...); 
-Chi do xü 1 darn báo an ninh chInh trj, trt tu an toàn xa hôi trên dia bàn; 
- Chi do to tuân tra thj xâ và cOng an 7 phuOng thrc hin tOt cOng tác tuân 

tra, kiêm soát; xñ phtt nghiem các tru'dng hpp vi phm thi.rc hin Chi thj 16. 
- Chi do cOng tác quãn 1, kiérn soát chat chë cong dan t1r ngoi tinh trO' ye thj xã; 
IV. To cong tác so 4 (To giñp vic Trung tarn Chi huy): 
1. Ba: Du'o'ng Thj Son Hái - Tru'Ong phOng Y tC - 16 tru'Ong 
2. Ong: Hoâng Khäc - PGT) Trung tarn Y tê - TO phó 
3. Ong: Iran Anh Tuân - Phó CVP. HDNI) — UBND - TO vien 
4. Ong: Trân Xuàn Vinh - Phó CVP. l-IDND — UBND - TO vien 
5. Ba: Dào Thj Trang - ChuyCn vien phông TC — KH - To vien 
6. Ong: Phan Hoàng Giap - ChuyCn viên phOng VT-I và TT - TO viên 
7. Ba: Phiing Thj Vui - Can b Phông y te - TO viên 



n 
3 

8. Ong: Nguyen Khc Giang - PGD Trung tarn VHTT và TT - To viên 
9. Ong: Phtrn Minh Quôc - Chiiyên viên phông Kinh tC - To viên 
10. Ong: Trân Van Giáp - f)i AN Cong an th xä - To viên 
11. Ba: Lu Thj Thào - Can b Trung tarn Y tê - To viên 
Nhim vi: TIc hin theo QuyCt djnh so 203 5/QD-UBND ngày 28/8/202 1 

cüaUBNDthixâCiraLO. 
V. Thiêt 1p din thoti throng day nóng trên các 11nh viyc: 
1. Truy vet, van dé ANTT: 0913055098 — Vi Van Giang - Tru'O'ng Cong an thj xã. 
2. Dua FO di bnh viên; du'a F 1 di each ly; xét nghirn: 0985239782 — Ong 

Trân Van The - Giárn dOe Trung tarn tC thj xã. 
3. Xix l van dC lu'u thông cüa ngrôi và phuGng tin trên dja bàn và qua các 

chôt kiêm soát: 0912341545 - Hoàng Nãng Hip - Tru'ng phông QLDT thj xä. 
4. Xr 1 các van dê cung O'ng hang hóa, phông chông djch trong doanh 

nhiêp, Co s san xuât, kinh doanh, cho, siêu thj: 0912259676 — VO Van L - 
Tru'ing phông Kinh tê thj xà. 

5. Xir 1 các van de trong khu cách ly: 
- Biii DInh Du'o'ng — Chi huy tru'ö'ng BCHQS thj xä: 0983859586 
- Trân Tiên I)àng — Chü tjch 1J13N1) phu'ng Nghi Hãi: 0977300671 
- Lé Thanh Giang — Chii tjch LIBNI) phu'ô'ng Nghi Flda: 0914533952 
- Trân Thp Dt — Chü tjch LJBNI) phirO'ng Nghi Huong: 0912116558 
- Nguyen Dirc Lam — Chil tjch UBND phithng Nghi Thu: 0962277585 
- Nguyen Thanh Tuyên — Chü tch UBND P.Thu Thüy: 0983980570 
- Hoàng Minh ChInh — PCT.UBND phuè'ng Nghi Thüy: 0988561338 
- Hoàng Thanh So'n — Chü tjch UBND phuO'ng Nghi Tan: 0904110338 
6. Xü 1 các van dê khác: 
— Nguyn Van Hing - Chánh VP. HDND — UBND thj xa: 0888681188. 
— Du'ong Thj Son Hái — TruO'ng phOng Y tC: 0982961574; 
— Hoàng Khàc Tii — PGD Trurig tarn Y tê thj xã: 0973586777; 
7. Ngoài ra tiêp nhn thông tin, phán ánh cüa nhân dan qua các dông chI 

Lành dao UBND thi xa de kip thO'i chi dao. 
1- Ong Doän lien Dung - Chü tjch UBND th xà: 0913028690 
2- Ong VO Van 1-Lmg - PCT.UBND thj xã: 0914844789 
3- Ong Hoàng Van PhOc - PCT.UBND thj xä: 0912037198 
Trên day là Thông báo thành Ip các TO cong tác Trung tam Chi huy 

phOng, chOng dich Covid-19 trCn dia bàn thi xä Cira Lô. Yêu câu các to chc, 
thành viên lien quan triên khai thrc hin./. 
Noi n/ian TM. TRUNG TAM CHI IIUY 

CHI[ HUY TR1JNG 

ci-iU TICH UY BAN NHAN 1)AN 
Doän rri  Dung 

-Trutig tarn Chi huy tinh NA; 
- BCD COVID thi xã; 
- TT Thj iy- I-IDND thj xâ; 
- CliCt tich, các PCTIJBND thj xi; 
- Các phông, ban, ngành lien quan; 
- UBND các p!iu'àiig; 
- Luu 
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