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THÔNG BAO 
Phân cong nhim vi các thành viên Trung tam Chi huy phông, chng 

dich bênh Covid-19 trên dia bàn thi xã Cü'a Là 

Can cr Quyt dnh s 3167/QD-UBND ngày 27/8/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An ye thành 1p Trung tam Chi huy phOng, chông djch COVID-19 tinh 
Ngh An; Quyêt djnh so 2035/QD-UBND ngày 28/8/2021 cüa UBND thj xâ 
Ci:ra Là ye vic thành 1p Trung tirn Chi huy phông, chông djch Covid-19 trén 
dja bàn thj xã Ci:ra Lô; Trung tarn Chi buy thông báo phân cong nhim vi các 
thành viên nhu sau: 

1. Ong Doãn Tiên Dung - Chil tich  UBNID thj xã: Chi huy trtró'ng 
- Phi trách chung, chi dio các hot dng cüa Trung tam Chi huy triên khai 

thirc hiên các van bàn chi dao, huó'ng dn cüa ChInh phü, b, ngành, BCD tinh, 
UBND tinh, S Y tê và van bàn lành dto, chi do, các cong vic du'gc phân 
cong cüa Ban Chi dto phông, chOng djch bnh Covid-19 th xä. 

- Chi dao  các phông, ngành, dan v, các phuà'ng, 1irc luqng chic nàng xay 
dçrng và to chirc triCn thirc hin các chuang trInh, kê hoch, phuong an, kch bàn 
dam bào cong tác phông, chông djch Va tiêrn vacxin phông, chông dch Covid-
19 trên dia bàn thi xä. 

- Chi do dê ra các phuong an, bin pháp tháo gO' khó khän, vuó'ng mac cüa 
các ngành, dan v, cac phuè'ng, 1rc h.19'ng chii'c näng trong qua trInh thirc thi 
nhim vi phông, chông djch Covid-19. 

- Phân cOng nhim vi và girn sat vic thirc hin các nhirn vi cüa các 
thành viên Trung tarn Chi huy. 

- Thiic hin cac nhim vi 1diác theo sir phân cOng cia BCD phông chông 
dich Covid-19 thi xa. 

2. Ong Hoàng Van Phüc - Phó Chü tjch UBND th! xã: Phó Chi huy 
tru'&ng Thtrà'ng trrc 

- Thay mt Chi huy tn.rGng diêu hânh, chi do, triên khai và báo cáo tInh 
hInh, kêt qua các hot dung phông, chông dch Covid- 19 trén ca s chirc nàng, 
nhim vi duc phân cong trén dja bàn thj xa khi dugc üy quyên hoc phân cong. 

- Chi dto cOng tác thông tin, truyên thông ye tInh hlnh, Ret qua và các bin 
pháp phông, chông dch Covid-19 trén da bàn; djnh hurng chi dto các phuông 
trong cong tác thông tin, tuyên truyên phàng, chong djch Covid-19. 

- PhOi hçip UBMTTQ chi dao xây dirng Re hoach, ni dung, bin pháp 
tuyên truyn nâng cao nhn thirc và hânh dng cüa can b, doàn viên, hi viên 
Va các tang iàp nhân dan ye sii' nguy hiêrn cüa dch bnh và các bin pháp phông 
chOng djch tti gia dInh vâ cong dOng, tIch circ tharn gia hiRing lrng các hot 
dng phông chông djch COVID- 19; 



- Phii trách chi do To cong tác sO 01 vâ thirc hin cac nhimvii: 
+ Phi hgp các co' quan chiirc hang clii do, hu'ó'ng dan vic to ch'c lay mâu 

xétnghirnkhi cóFl,F2. 
+ Chi do vic don cOng dan ti.ir viing cO djch ngoi tinh ye th xã theo kê 

hotch cüa tinh, darn bão các bin pháp phOng chng djch; 
+ Chi dao viêc diêu hành du'a ngui di each ly, du'a các ca bnh bj nhiêrn 

Covid-19 ti.r ldiu each ly di bênh viên; 
+ Chi do chuân bj, quàn !, vn hành các khu cách ly tp trung ciia thj xâ 

và clii dio các ldu cách ly ti các phuOng thirc hin các linh vlrc phii trách dam 
bào dung quy trInh, quy djrih; 

- Theo dOi, dOn dc, kim tra vic tlmc hin các nhim via, kê hoch phông 
chng djch bnh theo linh virc du'cic phân cong phii trách; 

- Phi hçp SO' Y tê, Trung tam CDC tinh chi do phOng, Trung tarn y t thj 
xã thrc hin các nhim vii chuyên mOn trong phOng, chOng djch. 

- Chi do darn bâo cong tác an sinh xã hi, ho tr9 các dôi tuçmg b ánh 
hung dich COVID — 19. 

- Gitip dông clii CIII huy tru'ng chI do phOng, Trung tam y tê thirc hin Re 
ho?ch tiêm vacxin trên dja bàn thj xã; chi do hu'ó'ng dan nhirn VI.J Trung tam chi buy 
các phung trong cong tác phOng, chOng djch; xác djnh các dja bàn cO nguy co cao, có 
nguy Ca, nguy ca thâp dê có kê hoch c the trong cong tác phOng, chông djch. 

- Triu tp các cuc hpp cIIa Trung tam khi du'çic Chi huy tru&ng üy quyên; 
- Thirc hin các nhirn vi khác theo sir phân cong ciia BCD phông, chông 

djch Covid-19 th xä và Chi huy trithng Trung tarn Clii huy. 
3. Ong Vô Van Hung - Phó Chü tch UBND thj xä: Phó Chi huy tru'O'ng 
- Diêu hành mt so linh vixc khi Chi buy trung iy quyên. 
- Phi trách chi do TO cong tác sO 02 thirc hin các nhirn vii: 
+ Chi do tbirc hin vic phong tOa các khu virc cách ly khi có Quyêt djnh 

each ly cüa UBND tinh Ngh An; 
+ Huy dng các 1rc 1u9'ng trên dja bàn dé phc vi nhim vii rc chôt kiêm soát 

phông, chOng djch tti các khu vrc phong tOa; các 1irc lupng h trçY cho cOng tác chuàn bj 
các khu cách ly tp trung, h trçY các vic khác khi có tInh huông cap bach theo thâm 
quyên; 

+ Chi do chuân bj, quân l2, yân hành các khu cách ly tp trung cua thj xã 
và clii dao  các khu cách ly tai  các phu'mg thuc hiên các 1mb yuc phii trách dam 
bão dung quy trInh, quy djnh; 

+ Phôi hp vth S Giao thông yân tái, các dan v lien quan triên khai vii thirc 
hin tot cong tác phOng chOng djch trên các tuyên linh yuc yân tii; 

+ Clii do phông, chông djch Covid- 19 trong các doanh nghip, các chçi, siêu thj, 
các ca th kinh doanh, djch viii an uOng; kiCm tra, ri soát và phê duyt các phu'o'ng an 
phông, chông djch Covid-19 cüa các doanh nghip, nba may, ben Ciing... 

+ Clii dto cong tác VSMT, xir l rác thai trong khu cách ly vii trén da bàn thj xã; 
+ Chü trI phOi hçp chi do các dan vj thirc hin dam biio cung cp lu'ang 

thi'c, thirc phârn, hang hóa thiêt yêu cho ngu'O'i dan trong thi gian djch bnh; 
- Theo döi, don dôc, kiêrn tra vic thirc hin các nhiêrn v11, k hoach phông 

chông djch bnh theo 1mb virc du'gc phân cOng phi trách; 
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- Giüp dng chI Chi huy truô'ng, Chü tjch Uy ban nhân dan thj xâ chi do 
thirc hin các nhim vii quãn 1 nhà nuc phic vii cong tác phông, chông djch 
theo phân công; trirc tiêp xir 1 các van dê lien quan den linh vrc kinh tê nông, 
ngu nghip, san xuât kinh danh, hot dng cung câu hang hóa; an toàn giao 
thOng, môi trithng... trong diêu kin phông, chOng djch Covid-19. 

- Thirc hin các nhirn vi khc theo sir phân cOng cüa BCD phông chông 
dch Covid-19 thj xã và Chi huy tru'ng Trung tam Chi huy. 

5. Ong Vi Van Giang - Trirö'ng Cong an thi xã — Phó Chi huy tru'ö'ng 
- Phii trách chi dto To c&ng tác so 01 thirc hin nhim viii: 
+ Chi dto truy vet than toe các tru'ng hcip tiêp x11c gân vi ca bnh bj 

nhim Covid-19 (truy vet FO, Fl, F2...) 
+ Chi dto dam báo an ninh trt tu' cho các hott dng phông chOng djch tui các khu cách 

ly tp trung, cong tác chôt kiêrn soát phông chông dich, tli các khu vrc khoanh yang, phong 
toathuc hiên viêc lay mu xet nghiêrn dien lông khi phat hiên nhiêm Covid-19, 

+ Chi dao  thng cu'è'ng kiêrn tra vic thirc hin Chi thj 16 trên dja bàn, tti các 
khu virc cOng cong, các phuè'ng, co sO lu'u trñ. .trên dja bàn, kjp thi phát hin 
cong dan di t1r ngoi tinh dn luu tri và tic hin ngay các bin pháp phông chông 
djch. Xir 1 nghiêm các hành vi vi phm cüa các co' s, dOng thèi näm bat so luçing 
ngu'i rnIc ngoài nhâp cu, cu tri,i trên dja bàn th xä vâ sO lup'ng lao dng thj xã tr các 
nu'ó'c tth ye; 

+ Chi dto cong tác quán 1)", kim soat chat chC cOng dan tir ngoi tinh tth ye 
thi xä; 

+ T chirc xác rninh và xir 1 nghiCrn các tru'è'ng hpp tung tin khOng diiing 
ye tInh hInh djch bnh, gay hoang mang trong cong dOng; 

+ Theo dOi, dOn dôc, kiêm tra viêc thirc hiin các nhirn vi, kê hoch phông 
chOng dch bnh theo linh virc du'gc phân cong phi trách; 

- Thuc hin các nhim vii khác theo si1 phân cOng cüa BCD phông chông 
djch Covid-19 thj xà và Chi huy trung Trung tâIn Chi huy. 

6. Ong Büi Dlnh Durnig - Chl huy Tru'ö'ng BCIIQS thj xä - Phó Chi huy trurng 
- Chü trI, phôi hpp phông Y tC và các ban, ngành lien quan khâo sat các co s 

cách ly tp trung cüa th xã, triCn ld'iai các hott dt5ng chuan b cho vic tiep nhn 
cOng dan trâ ye cách ly theo chi do cua 13 Chi huy Quân sr Tiinh; 

- Lam chi huy khu each ly tp trung thj xà, tham rnu'u khung quâri so phiic vii 
tai các diem each ly tap trung, darn bao cOng tác hu can cho các diem each ly; 

- Chi dao, dieu hành, kiêrn tra, don dOc các hot dng lien quan den cong 
tác phông, chOng dch bnh COVID-19 theo linh vi'c ngành phii trách; H 

- Thirc hin các nhim vi khác theo sir phân cong can BCD phông chông 
djch Covid-19 th xã và Chi huy tru'O'ng 'l'rung tarn Chi huy. 

7. Ba Dtro'ng Thj So'n I-lãi - Tru'O'ng phông Y tê - Thinh viên triyc 
- Chju trách nhim tham rnu'u Va th'c hin quán 1' nba nuc ye cOng tác 

phông, chOng dich, bnh COVID- 19 trên da bàn th xà; 
- Tham muu phOi hçp các don vj lien quan xây dirng kê hoch, phuang an, 

tO chirc trien khai thu'c hin phOng, chOng djch, bnh COVID-19, tiem vacxin 
trën dja bàn thj xã; can ca' chi,rc nãng, nhirn vii cüa phông phOi h'p các phông, 
ngành chun b các nguOn lirc cn thit d dOi phó vó'i dich, bnh tren da bàn; 
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- Kjp thô'i nãm bat din bin djch trén dja bàn d tharn muu, giüp Chi huy 
tru'âng trin khai các hot dng lien quan den cong tác phông, chông djch, bênh 
COVID-19 trong phm vi (luçYc phãn công; 

- Lp danh sách tiêm vacxin dung quy djnh, tang cithng kiêm tra, giárn sat 
k hoach, quy trInh tiêm vacxin t?i  Trung tarn Y tê, nCu có sai phrn khân truang 
báo cáo Trung tarn clii huy và BCD thj xà. 

- Trrc tiêp chi dto tO so 04 Trung tarn Chi huy (to gii1p vic) hiu qua; 
- Thrc hin các nhirn vi khác theo sy' phân cOng cüa BCD phông chông 

djch Covid-19 tlij xà và Chi huy truOng 'i'rung tarn Chi huy. 
8. Ong Trim Yàn The - Giám doe Trung tam Y tC - Thành viên trrc 
- Tharn gia tO cOng thc so 01 và 03, chju sir phân cong nhim vii cüa To 

tru&ng; 
- Chü trI triên khai và thic hin các biii pháp phông chng djch, bnh; báo 

cáo kjp thii tInh hInh din biên dich theo quy djnh. 
- Phôi hç'p phông Y tê tharn rnuu, xây dirng kê hoch phông, chông djch 

bnh COVID- 19 trCn dja bàn thj xä. Xây di.rng kê hoch phOng, chông dj&i ti 
Trung tarn Y tC. 

= Tharn rnu'u Trung tarn Chi huy trong vic triii khai các hot dng chuyén 
mon phông, chOng djch bnh COVID- 19. 

- Chi dio 11i phân ü'iig nhanh, các di cñp cru 1uu dng phông, chông djch 
cua thi xâ thuc hiCn cac nhiêrn vu phong, chông dich bênh COVID-19 kip thai, 
dông th?yi chi dio các Trni Y tC phu'ông xây dirng kê ho?ch, triên khai các bin 
pháp thrc hin phOng. chOng djch bnh COVID-19 có hiu qua, nhât là cong tác 
lay rnâu Fl, F2 du'a di xét nghirn dung quy trInh, quy djnh và kjp than. 

- Phân cong nhim vi, diêu d(ng nhân viên luân phiên thirc hin nhim v11 

ti các diem cách ly tp trung cüa thi xa. 

- Chi dao  và chju trách nhirn chInh trong cOng tác xây dirng kê hoch, to 
chü'c tiêrn vacx in dung kC 1ioch, dOi tu9ng, thrc hin tot 5k và ldiOng dê xày ra 
sai plm. 

- Cung cap ni dung và kp thani triCn khai các ni dung thông tin, truyên 
thông ye cong tác phông, chông djch COVII)- 19. 

- Báo cáo kjp thO'i tInh hInh djch và cOng tác triên khai cho Trung tam Chi 
huy (qua To giip vic Trungtârn Chi buy) hang ngày. 

- Chi dao,  diCu hành, kiêrn tra, dOn dOc các hot dng lien quan den cong tác 
chuyên mon ye phOng, chOng djch bnh COVII)-19 theo linh vçrc ngành p1iii trách. 

- Thirc hi'n các nhirn vii khic theo sir phân cOng cüa BCD phOng chOng 
djch Covid-19 th xà vâ Trung tarn Clii huy. 

9. Ong Nguyn ChI Nguyen - Truong p hông TC-KH - Thành viên 
- Tham rnu'u can dôi, cap kinh phI kip thO'i dê phic vi cong tác phông, 

chông djch bnh COVID- 19, dáp ü'ng các tInh huông, kjch bàn djch bnh xay ra 
trén dja bàn thj xà. 

- Chü trI tharn mini huy dng, s dyng các nguôn 1irc h9p pháp, huâng dan 
các phuanng, Trung tarn Y tC sü' dung kinh phi d phc v1j cong tác phOng, chông 
djch ti thj xa. 

- Tham gia to cong tác so 02 và chu sir phân cOng nhim v1i cfia To tru'&ng; 
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- Thirc hin các nhirn vt k}ic theo st phân cong ca BCD phOng chng 
dch Covid-19 th xä và Chi huy trLrO'ng Trung tarn Chi huy. 

1O.Ong Nguyn Van Hñng - Chánh VP. HDND-UBND - Thành viên 
- Phôi hop, tharn mu'u ban hành van ban chi do, hung dan cong tác phông 

chông djch, to ch'rc các cuc hpp cüa Ban chi d?o  theo yêu câu cUa Chi huy 
tru&ng, các Phó Chi huy tru&ng; 

- Giüp Ban chi dto theo dOi, dOn dOe tO chü'c thyc hin các kê hoch, 
phuo'ng an thirc hin cong tác phOng chOng djch và các hott dng cüa Trung tam 
Chi huy, vic thirc hin nhim v cüa các thành viên Trung tam Chi huy. 

- Thung trirc du'ông day nóng cüa Trung tarn Chi buy, tham gia tO cOng tác 
so 02 vâ chju sir phân cong nhiêm vu cüa TO truô'ng; 

- Xây dung 1ch trirc ca Trung tam Chi huy; 
- Thrc hin các nhim v khác theo sir phãn cOng cüa BCD phông, chông 

dch Covid-19 thj xã và Chi huy truOng Trung tam Chi huy. 
11. Ong Vö Van Th9 - Tru'ö'ng phông VII và TT - Thãnh viên 
- Tham mu'u clii dio Trung tarn VHTF và TT, UBND phuOng to chtrc các hinh 

thirc tuyên truyên, vn dông nhân dan thrc hin nghiêrn tic các bin pháp phông, 
chông dch bnh COVID-19, thu'c hin däng tái các bin tin ye tInh birth djch chinh 
xác, kjp thè'i và các bin pháp dé nguOi dan chü dng phOng, chOng djch hiu qua. 

- PhOi hçip Cong An th xà xO' 1 các truô'ng hop du'a thông tin không dáng 
ye tInh hInh dch bnh gay hoang mang trong cong dông. 

- Tham mu'u, huóng dn các don vi, cáo phumg ttrn diirng to chrc các lê 
hi, sr kin, hot dng van hóa, thC tbao, du ljch tp trung dOng ngui trong thai 
gian djch bnh din biên phü'c tip. 

- Tharn gia to cOng tác sO 01 và chu sir phan cOng nhim vii cüa To tnr&ng; 
- Thirc hin các nhim vçt kbac theo sçi' phan cOng cha BCD phông, chông 

dcb Covid-19 th xã và Chi huy truOng 'I'rung tarn Chi buy. 
12. Ong bang Nãng Hip - Tru''ng pliôiig QLDT - Thành viên 
- Tham mixu chi do thuc hi6n tOt cong tao darn báo trt tr do th, ATGT 

trên da bàn th xä nói chung và khi có quyêt djnh phong tOa, giãn each xà hOi 
nói riêng; tharn gia chi do thrc hin cáo nhirn v ci chOt kiCin soát phông, chOng 
dich trên dia bàn thi xä. 

- Tham gia to cOng tác sO 02 vt chu scr  phán Cong nhirn v'i ciia TO trixâng; 
- Thçrc hiên cáo nhirn vir khc theo sd'  phân cOng cüa BCD phông, chOng 

djch Covid-19 th xà và Chi buy tru'O'ng Trung tarn Clii huy. 
13. Ong VO Van L' - Tru'ö'ng phOng Kinh tC - Thành viên 
- PhOi hop vó'i cáo phOng, ban, ngành lien quan kiCm ira, xd' l cáo to chtirc, cá nhn 

có hành vi lcn diing tmnh hInh khan hiCrn hang boa do djch hnh COVID-19 dê san xuât, 
kinh doanh, buOn ban, van chuyCn hang giá là bang hóa ding dC phOng, cha bnh. 

- Tharn rnu'u cáo ni dung bicn phap, chi duo các chuOi cü'a hang, siêu thL 
cáo ho kinh doanh cung cap luo'n ihuc, thixc phárn khOng tang giá, darn báo dü 
nguOn cung, câu cho nhân dan trong thO'i gian djch bnh. 

- Tnrc tiêp triCn khai các biên pháp darn bo an toan phOng chông djch tai 
cac cho dan sinh, siêu thi, COng ty, nha rnay tl&n dia ban thi xà 

- Tharn gia tO cOng tác sO 02 va chju stj phán cOng nhirn vi cüa T trung; 
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- Thirc hin các nhiiri vi khác thco sr phân cong cOa BCD phàng, chông 
djch Covid-19 thj xi vâ Chi buy truO'ng Trurig tarn Chi huy. 

14. Ong Phan Cong 1)01 - Tru'Oii: phong TN và MT - Thành viên 
- Tharn rnuu Trung tm chi huy v cOng tác darn báo v sinh rnôi trung 

trên da bàn, dc bit là tang cu6ng kiêni tra, giárn sat ch.t chë cong tác v sinh 
môi truYng tii các 1dm cách ly, giárn sat vic thu gorn xir 1' rác thai cüa các 
cong ty vn chuyên rác thai. 

- Tham gia tO cOng tác so 03 và chu ski,  phân cOng nhirn vii cüa To tru'Ong; 
- Thirc hin các nhirn vi ldic theo sir phân cOng chi do cüa Ban clii do, 

Länh dao  Trung tarn Clii buy. 
15. Ong Phiing Düc Nhàn - 'Fruöng phông GI) và DT - Thành viên 
- Tharn niu'u, clii dio thyc hin cac nhirn vi quân l nhâ nu'ó'c phiic v11 

cong tác phOng, chOng djch theo phan cOng cüa Ban Chi dao, Trung tarn Chi 
huy phông, chOng d1ch Covid-19 thj x. 1 rirc tiêp ciii do, diêu hành xi 1 
nhung van dê phçic vi phông, chOng dich  lien quan den linh vçrc phi trách; xây 
dirng kê hoach, phuo'ng an cliy và hoc ph'.i lipp vói tInh hInh djch bnh. 

- Tham gia tO cOng tác sO 01 vi chju sy phãn cong iihirn vi ciia To tru'ng; 
- Thi'c hiii các nhirn vi !diác theo si phãn cOng clii dao  cña Ban chi do, 

Lành do Trung tarn Clii huy. 
16. Ong: Nguyen Thanh Minh —Tnr&ng phông L-DTBXH—Thành viên 
- Chi d?o  thrc hi4ii cac nhirn vi quan 1 nhà nuó'c phiic vi cong tác 

phOng, chông djch thco phán cong cüa l3an Chi do, Trung tam Chi buy phông, 
chông dch Covid-19 thj xâ. i'rçi'c tiêp clii do, diêu hành xir 1 nhU'ng van dê 
phiic vi phông, chOng djch lion quan dOn Ilith virc ph trách; thirc hin day dü, 
kjp thai các chO 1p chInh sách, an sinh xã hi trong phông, chông djch. 

- Tharn gia 10 cOng tác sO 01 vâ chju sr phãn cOng nhirn vii ciia To tru&ng; 
- Thçrc hiçn các nhirn vçi khac theo sy phân cOng cüa BCD phOng, chông 

djch Covid-19 thj xâ và Chi buy tru'Ong Fiung tarn Clii buy. 
17. Ong Trñn Anh i'iiin - PCVPiJI)ND - UBNI) - Thành viên 
- Nãrn bIt tInh hmnh thani rnuu Lánh do Trung tam Chi huy các van bàn 

chi do, các báo cáo theo yOu câu; lam nhini v11 thu k cüa Trung tam Chi huy. 
- Thirc hin các nhirn vy khác theo sçi phãn cOng clii dao  cOa Trung tam chi buy. 
18. Ong Trñn XuIn Vinh - PCVJ'.iII)NJ) - UBND - Thành viên 
- Näm bat tinh hinh tharn rnuu Lãnli d?o  Trung tarn hi huy các van bàn chi 

do, các báo cáo theo yOu cãu. 
- Thrc hiii các nhini ii kliác theo sir phân cOng chi dio cOa Trung tarn clii huy. 
19. Ong Vö Uông thu - Giám dOc TTVHTT và TT- Thành viên 
- To chirc thtrc hin tOt cOng tác thông tin, tuyên truyên ye tInh hInh phông 

chOng dch covid 19 trOn dja bàn kjp thai, trQng tarn, trQng diem. 
- Thic hin các nhim vy khác thco su' phàn cOng clii d?o  cüa Trung thrn chi huy. 
20. Ong: lloàng KhIc lu — PGD Trung tarn Y tê - Thành viên 
- Tham mu'u T'rung tarn Clii huy trong vic triOn khai các hoit dng chuyên 

mon phông, chOrig dch bnh COVID-19. 
- Thirc hin các nhirn vy khác theo srphãn cong clii d?o  cüa Trung tam clii huy. 
-Tiêp tiic clii huy Iirc lu'çmg lay rnâu Fl, F2 và du'a di xét nghim kjp thai, 
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dung quy djnh. Phi hçip diu tra truy vt, thông báo djch t cho Trung tam chi 
huy vâ Ban chi d?o  thj xa. 

- Chi huy, chi do vâ chu trách nhim trong vic to chirc tiêrn vacxin diiing 
quy trInh, quy djnh, diing dOi tu'p'ng vã darn báo 5k. 

Yêu câu các thãnh viên irLtng tarn chi huy can cu chtrc nang nhim vii và theo 
sr phân cong lam tOt cOng tác tham rnu'u, chi dao, thixc hin t& các nhirn v dugc 
giao và chju trách nhim truó'c Chi huy tru'O'ng khi không hoàn thành nhirn vyJ. 

No'i nhãn TM. TRUNG TAM CHI HUY 
CHI[ HUY TRIJNG 

CIII] TICH UY BAN NHAN DAN 
Doän Tiên Dung 

-Trung tâin Chi buy tinh NA; 
- BCD COVID thi xã; 
- TT Thi iy- HDND thj xâ; 
- Chii tjch, các PCTUBND thj xi; 
- Các phông, ban, ngành lien quan; 
- UBND các phLrang; 
- Lu'u 
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