
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYtN OAK GLONG Doe 1p - Tiy do - Hinh hác 

S ô /59/QDUBND Dtk Glong, ngày &' tháng 9  nàm 2021 

QUYET D4NH 
ye vic kiin toàn Trung tam Chi huy 

phông, chông dlch  Covid-19 trên dja bàn huyn Dák Glong 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN DAK GLONG 

Can th Lut T chzc chInh quyên dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 
2015,Cán cz Lut tha dii, bá sung mç3t sá diu cia Luç2t T chj'c CiiInh phi và 
Lut Td chüv chInh quyn djaphucrng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can c& Luct Phông, chng bnh truyn nhilm ngày 21 tháng 11 näm 2007, 

Can th Nghj djnh sd 101/2010/ND-C'P ngày 30 tháng 9 näm 2010 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiit thi hành mç5t sá diu cüa Luçt Phông, cMng bçnh 
truyn nhi&i v áp dyng bin pháp cách ly y t cztIng ché' cách ly y té' và chng 
dich dgc thI trong thai gian có djch; 

Can c& Quj4t djnh s 1 73/QD- TTg ngày 0 1/02/2020 cüa Thu twóng CvhInh 

phu v vic cong bá djch bnh viêm du'àng hO há'p cá'p do n€oVgáy ra; 

Can cii- Nghj quylt s6 86/NQ-GP ngày 06 tháng 8 näm 2021 cüa Chmnh phü 
v các giái pháp phông, cMng djch bnh Covid-19 de2  thc hiçn Nghj quylt s6 
30/2021/QH-15 ngày 28 tháng 7 näm 2021 cia Qudc Hç5i khóa X 

Can ci COng din sc 1102/C'D-TTg ngày 23 tháng 8 nám 2021 cüa Thz 
tw671g ChInh phz v vic tang cwàng các bin pháp phông, chng djch Covid-19 
trên toàn quóc; 

Can cu' ThOng báo s 226/TB-VPcP ngày 30 tháng 8 nám 2021 cüa Van 
phOng ChInh phi v vic KIt lun cia Thz tu'Ong C'hmnh phñ Phgm Minh ChInh, 
Tru'àng Ban chi dgo Qulc gia phOng, chO'ng djch COVID-19 tgi cuç3c hQp try'c 
tuyé'n vol các djaphwong v cOng tácphông, chlng djch COVID-19, 

Theo d nghj cua Trwdng PhOng Y tl huyn Dák Glong. 

QUYET D4NH: 

Diu 1. Kin toàn Trung tam Chi huy phông, chng djch COVID-19 huyn 
Dk Glong (g9i tt là Trung tam Ch huy) bao gôm các ông/bà có ten sau: 

1. Thành phn Trung tam Chi huy. 

a) Chi huy Trir&ng: Ong Trn Narn Thuân - Chü tjch UBND huyn. 
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b) Phó Chi huy Tru'ó'ng 

- Ong Doàn Van Phuong - Phó Chü tjch UBND huyn, Phó Chi huy 

Tnthng Thithng trJrc; 

- Ong Ma Tutn Xuân - Tru'ong Phông Y iA; 

- Ong Hu'nh Thanh Huynh - Giám Dc Trung tam t huyn. 

c) Các thành viên 

- Miii Chü tjch IJy ban M.t trn T quc Vit Nam huyn; 

- Chi huy Tru&ng Ban Chi huy Quân sir huyn; 

- Tru&ng Cong an huyn; 

- Trung Phông Van hóa vã Thông tin; 

- Tru&ng Phàng Tài chinh - Ké hoach; 

- Trithng Phông Ni v1r; 

- Truâng Phèng Kinh t và Hi t.ng; 

- Trir&ng Phông Lao dng - Thuong birth và Xã hi; 

- Tru&ng Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn; 

- Chánh Van phông HDND-UBND huyn; 

- Tru&ng Phèng Tài nguyen và Môi tnthng; 

- Trrnng Phông Giáo dic và Dào tao  huyn; 

- Giám dc Trung tam Van hóa - Th thao và Truyn thông huyn; 

- Phó Giám dc Trung tam y t huyn (phii trách cong tác dir phông); 

- Phó Chánh Van phông HDND-UBND huyn; 

- Can sr Phông Y t huyn, Thu k Trung tam Chi huy. 

d) Khi c.n thi&, Chi huy Trithng sê mdvi Thu tru&ng các Phông, Ban, 
ngành có lien quan tham dr các cuc h9p cüa Trung tam Chi huy dé trin khai 

nhim vu. 

2. Tru so' lam vic cüa Trung tam Chi huy. Dt tai Trii s FIDND-UBND 

(du). Dja chi: Bon Sa Diêng, xa Quãng Khê, huyn Dâk Glong, tinh Dk Nong. 

S din thoi diRing day nóng cüa Trung tam Chi huy: 0845154222 

3. Phông Y t là co' quan Thu'ô'ng trirc ella Trung tam CM huy. 

Diu 2. Nhim vu, quyên htn ella Trung tam Chi huy 



1. Trung tam Chi buy hot dng 24/24, duçrc sir dung b may và phuong 
tin cüa UBND huyn d phçtc v  hot dng; chü trI tham mi.ru, giüp vic cho 
UBND huyn, Ban Chi dao  phông, chng djch Covid-19 huyn D.k Glong (g9i 
tat là Ban Chi do phông, chng djch) quy& djnh các vn d k hoch, bin pháp, 
giâi pháp phuong an phông, chng djch beth Covid-19 trên dja bàn huyn. 

A. . , 9 A P 2. Tiep nhan, tong hop cac chi c1io cua Bc Chinh trj, Ban Bi thu Trung 
ucmg, ChInh phü, Thu tuàng ChInh phü, các B, ngành Trung uang, Huyn üy, 
UBND huyn, Ban Chi do phông, chéng djch Covid- 19 huyn trong vic trin 
khai các bin pháp phóng, ch6ng djch Covid-19. 

3. Tip nhn, xr I các thông tin khn cp v tInh hInh djch bnh Covid- 19 
trên dja bàn huyn, chi dio trin khai các bin pháp phóng, cMng djch bnh 
Covid-19 ti các xA, các cci quan, don v, doanh nghip. 

4. Thuäng xuyen nm bat, tip nhn kin phân ánh, khó khän vung mac 
cUa các co quan, don vj, nguâi dan, doanh nghip trong qua trInh triên khai các 
bin pháp phông, chng djch bnh Covid-19. 

5. Chi dao  các thông tin kh.n cp v djch bnh Covid-19, trithng hqp vtrçit 
thâm quyn, d xut vâi UBND huyn, Ban Chi do phông chng, djch Covid-19 
huyn d chi dao,  trin khai cac bin pháp, giâi pháp quyt lit, kjp th&i trong 
cong tác phông, chng djch bnh Covid-19, ngàn chn khOng d djch lay lan, 
phát sinh trên dja bàn huyn và chi do xü 1 nghiêm các trueing hop vi phm 
trong cong tác phông, chng djch. 

6. Trung tam Chi huy thành 1p Të giüp vic cho Trung tam Chi huy 
thu?ng ti-crc 24/24 gi?i. 

7. Các thành viên Trung tam Chi huy lam vic theo ch d kiêm nhim. 

Trung tam Chi huy tir giâi th sau khi hoàn thành nhim vi1. 

Diu 3. Trách nhim và quyn hn cüa Clii huy tru&ng 

1. Chi huy Truâng chju trách nhim tn.róc Trung tam Chi huy, UBND 
huyên v toàn b hoat dng cüa Trung tam Chi huy, kjp thñ báo cáo, d xu.t, 
tham mixu UBND huyn, Ban Chi do phOng, chng djch Covid-19 xem xét, chi 
dao, giãi quyt nhüng cOng vic vuçlt thm quyn duqc giao. 

2. Chi huy Tri.râng dixçic sr diing con dâu, b may, phuong tin cüa UBND 
huyn d thuc hin nhim vii cüa Trung tam Chi huy, có trách nhim ban hành 
Quy ché hoat dông cüa Trung tam Chi huy d phân Cong nhim vii cho các thành 
vien. 

Diu 4. Trách nhim và quyn hin cüa các Phó Chi huy TrtrOng 

Giüp Chi huy Tnrâng thirc hin các ni dung duccc phân cong phii trách, 
Tru&ng hop Chi huy Tring üy quyn cho các Phó Chi huy Tru&ng giâi quyt 
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các cong vic cüa Trung tam Chi huy thI duqc phép sü diing con du, b may, 

phucmg tin cüa c quan trong pham vi và quyn hn duçic üy quyn. 

Diu 5. Nhim vii cüa các thành viên Trung tam Chi huy do Chi huy 

Trung phân cong. 

JJiu 6: Kinh phi hott dng cüa Trung tam Chi huy, Ca quan thuing tnrc 

và ch d dM vâi các thành viên Trung tam Chi huy ducc thirc hin theo quy djnh 

hin hành. 

Diu 7. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k và thay th 
Quyt djnh s 1 909/QD-UBND ngày 04/9/2021 cüa U5' ban nhân dan huyn Dtk 

Glong v vic thãnh 1p Trung tam Chi huy phông, chng djch COVID-19 trên 

dja bàn huyn Dàk Glong; 

Thu tnthng các Phông, Ban, dun vj Co lien quan và các thành viên có ten 

tii Diu 1 chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. 

Noi nhn: 
- Nhtr diêu 6; 
- UBND tinh; 
- S& Y tê; 
- IT. Huyn ày; 
- TT. HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Các Phông, Ban, dcm vi; 
- UBND các xä; 
- Trang Thông tin din tCr huyn; 
- Lixu: VT. 

 

CHU TICH 

 

Trãn Nam Thumn 
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