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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống  

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
   
 

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 02/02/2020 của Chủ tịch 

U N  huyện   nh  ia về việc th nh   p  an Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa b n huyện   nh 

Gia. 

Để công tác phòng, chống dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona trên địa b n huyện   nh  ia được triển khai có 

hiệu quả, Trưởng ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ đối các thành viên Ban Chỉ 

đạo như sau: 

   Chủ tịch  BND hu ện  Trưởng ban 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước U N  tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

trên địa b n tỉnh, ký ban h nh các Quyết định, Kế hoạch v  các văn bản chỉ đạo, 

điều h nh hoạt động của  an Chỉ đạo. 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện (Phụ trách Văn xã)  Phó trưởng ban 

Thường trực Ban chỉ đạo 

- Chỉ đạo, điều h nh các cơ quan, ban, ng nh thuộc U N  huyện, các cơ 

quan trung ương trên địa b n, các cơ quan có  iên quan trong việc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa b n 

huyện. 

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các các cơ quan, ban, ng nh thuộc U N  

huyện, các cơ quan có  iên quan với các cơ quan của Đảng, Mặt tr n Tổ quốc v  

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm huy động nguồn  ực tham gia v  hỗ trợ 

thực hiện kế hoạch khẩn cấp của U N  huyện về phòng, chống dịch bệnh này. 

3. Giám đốc Trung tâm Y tế  Phó Trưởng ban 

- Chủ tr  xây dựng Phương án, Kế hoạch thực hiện v  các văn bản báo cáo 
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của  an Chỉ đạo; kiểm tra đôn đốc hoạt động của các th nh viên. 

- Ký ban h nh các văn bản hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện các 

nhiệm vụ, triệu t p v  Chủ tr  các cuộc họp  an Chỉ đạo khi được Trưởng  an 

ủy quyền. 

- Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết hoạt động của 

Ban Chỉ đạo. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về chỉ đạo chuyên môn các cơ sở y tế 

công   p trên địa b n huyện trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở 

người theo quy định của  ộ   tế. 

- Trực tiếp chỉ đạo th nh   p các khu cách  y, bệnh viện dã chiến điều trị 

khi dịch bệnh xảy ra. 

   Trưởng Công an hu ện, Thành viên 

- Chỉ đạo  ực  ượng công an đảm bảo an ninh tr t tự v  an to n cho cán bộ 

y tế tại các khu vực cách  y v  cơ sở điều trị bệnh nhân, đặc biệt khi có yếu tố 

người nước ngo i khi có dịch xâm nh p v o địa b n.  ỗ trợ ng nh y tế xây dựng 

phương án triển khai các khu vực cách  y v   ệnh viện dã chiến trong t nh 

huống khẩn cấp. 

- Nắm bắt đối tượng di dân di cư, di biến động, đặc biệt    từ Trung Quốc 

về, khai thác  ịch sử tiếp xúc của các đối tượng trên, đồng thời tuyên truyền, v n 

động công dân hạn chế đến các nước đang có dịch. 

   Chỉ hu  trưởng Ban Chỉ hu  Quân sự hu ện  Th nh viên 

 - Chỉ đạo bộ ph n Quân  , các  an, Chỉ huy trưởng C QS các xã xây 

dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo các t nh huống; hỗ trợ nhân  ực, 

phương tiện cho ng nh y tế khi có yêu cầu. 

- Có phương án triển khai khu vực cách  y v  bệnh viện dã chiến chi viện 

cho ngành y tế trong t nh huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ng nh 

y tế. 

   Trưởng ph ng Giáo dục v  Đ o tạo  Th nh viên 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

trong trường học; triển khai công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phổ biến 

kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, đảm bảo an to n thực phẩm tại các cơ 

sở giáo dục. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa 

phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; theo dõi và quản lý 
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sức khỏe học sinh, giáo viên v  nhân viên trường học, khi có dấu hiệu nghi ngờ 

cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương. 

   Trưởng ph ng Văn hóa  Thông tin  Thành viên 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan thông tin của huyện phối hợp với ng nh   tế v  các cơ 

quan, đơn vị  iên quan thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh, các 

nội dung phục vụ cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh, huyện. 

- Chỉ đạo các cơ sở Văn hóa trực thuộc phối hợp với Ng nh y tế thực hiện 

công tác tuyên truyền các biện pháp phòng,chống dịch trên người có hiệu quả. 

   Trưởng ph ng T i ch nh   ế hoạch  Thành viên 

- Tham mưu, tr nh cấp có thẩm quyền kịp thời cấp kinh phí cho hoạt động 

phòng, chống dịch từ nguồn dự phòng ngân sách nh  nước v  các nguồn khác 

theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn v  giám sát các đơn vị quản  ý, sử dụng kinh phí 

phòng, chống dịch bệnh ở người đúng qui định.  

- Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phòng 

chống dịch bệnh h ng năm cho Ng nh   tế. 

9. Trưởng ph ng  inh tế Hạ t ng  Thành viên 

- Phối hợp với Cục QLTT thường xuyên năm bắt t nh hình, theo dõi và 

quản  ý việc b nh ổn giá trên thị trường, đặc biệt    các mặt h ng v t tư, trang 

thiết bị y tế. 

- Tham mưu U N  huyện phương án huy động các phương tiện v n tải 

công cộng, phương tiện v n tải h nh khách đáp ứng khi có t nh huống cần di 

chuyển người dân đến khu vực cách  y theo đề nghị của Trung tâm   tế. 

10. Phó Chánh Văn ph ng HĐND v   BND phụ trách Y tế, Thành 

viên  

- Tham mưu giúp Trưởng  an chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, 

chính sách, quy định của Đảng, Nh  nước trong  ĩnh vực phòng, chống dịch 

bệnh ở người trên địa b n huyện. 

- Chịu trách nhiệm giúp việc cho Trưởng  an chỉ đạo trong việc chỉ đạo 

kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ng nh, các cấp thực hiện chương tr nh, kế 

hoạch về phòng, chống dịch bệnh ở người. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo uỷ quyền. 
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11  Giám đốc Trung tâm Văn hóa  Th  thao v  Tru ền thông  Thành 

viên 

Chịu trách nhiệm phối hợp với ng nh Y tế thông tin kịp thời, chính xác về 

diễn biến t nh h nh dịch bệnh v  các hoạt động về công tác phòng chống dịch 

của huyện; xây dựng các thông điệp truyền thông theo các nhóm đối tượng nguy 

cơ, người nh p cảnh từ vùng có dịch, người du  ịch đến vùng có dịch phù hợp 

theo từng t nh huống dịch. Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện 

thông tin đại chúng những khuyến cáo của  ộ   tế về các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh viêm phổi cấp do nCoV gây ra. 

12. Trưởng ph ng Nông nghiệp v  Phát tri n nông thôn, Thành viên 

Chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh của gia súc, gia 

cầm v  động v t trên địa bàn huyện; phối hợp chia sẻ thông tin thường xuyên về 

phòng chống dịch bệnh từ gia súc, gia cầm và từ động v t sang người với ngành 

Y tế; hỗ trợ ngành y tế thực hiện tiêu độc, khử trùng đối với các cơ sở khám 

chữa bệnh, khu vực, cụm chợ v  các phương tiện v n chuyển khi có yêu cầu. 

13. Trưởng Ph ng LĐ  TB XH-Dân tộc  Thành viên 

 Tham mưu U N  huyện v  tổ chức các hoạt động cứu trợ xã hội, trợ giúp 

xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động nhân đạo, từ thiện 

để giúp đỡ đời sống v t chất, tinh thần đối với bệnh nhân, gia đ nh mắc bệnh; 

đặc biệt    những gia đ nh có ho n cảnh khó khăn, người gi  cô đơn không nơi 

nương tựa, người gặp khó khăn khi có dịch xẩy ra cần có sự cứu trợ, trợ giúp 

của Nh  nước v  xã hội. 

14. Mời Chủ tịch  ỷ ban M t trận T  quốc hu ện  Thành viên 

  Tích cực, chủ động phối hợp với ng nh y tế, v  chính quyền các cấp chỉ 

đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho th nh viên, hội viên các cấp v  nhân dân 

về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch v  tích cực tham gia công tác 

phòng, chống dịch tại cộng đồng. 

15. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ n  hu ện  Thành viên 

 Tích cực, chủ động phối hợp với ng nh y tế, v  chính quyền các cấp chỉ 

đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho th nh viên, hội viên các cấp v  nhân dân 

về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch v  tích cực tham gia công tác 

phòng, chống dịch tại cộng đồng. 

16  Mời B  thư Đo n Thanh niên Cộng s n H  Ch  Minh hu ện  Thành 

viên 

Tích cực, chủ động phối hợp với ng nh y tế, v  chính quyền các cấp chỉ 

đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho th nh viên, hội viên các cấp v  nhân dân 
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về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch v  tích cực tham gia công tác 

phòng, chống dịch tại cộng đồng. 

17. Chủ tịch  BND các xã  thị trấn  Th nh viên 

- Chủ động xây dựng v  tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona thuộc địa b n quản  ý; hỗ 

trợ một phần kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh từ nguồn 

kinh phí của địa phương. 

- Chỉ đạo các đơn vị trên địa b n tăng cường tuyên truyền để nhân dân biết 

cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ v  

tích cực tham gia v o các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng; tăng 

cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thực 

hiện cách  y, chuyến tuyến theo kịch bản chuyên môn y tế.  

-  uy động  ực  ượng của các phòng, ban, các tổ chức đo n thể-xã hội tham 

gia v o công tác phòng, chống dịch v  đảm bảo an ninh tr t tự khi có dịch xảy ra 

trên địa bàn. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn quản lý. 

- Chịu trách nhiệm trước U N  huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh 

thuộc địa b n quản  ý. 

Trên đây    phân công nhiệm vụ các th nh viên  an Chỉ đạo Phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa b n 

huyện   nh  ia./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- TT  uyện uỷ ( /c); 

- TT HĐN  huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ; 

- U N  các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                          
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH  BND H YỆN 

Bùi Hoàng Nam 
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