
UBND HUYEN DAK GLONG CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG TAM CHI HUY Dc 1p-Tir do-Hnh phüc 
PHONG,CHONG DICH 

BNH COVID-19 

S&  IJSLf  /QD-TTCH Dák Glong, ngàyOáng 9 näm 2021 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy ch hoat dông cüa Trung tam Chi huy 
phông, chông djch bnh COVID-19 huyn flak Glong 

Cm HUY TRUNG TRUNG TAM CHI HUY PHONG, CHONG 
D!CH BNH COVID-19 HUYN flAK GLONG 

Can ciLuatPhong,  chng bnh truyn nhiin ngày 21 tháng 11 nám 2007; 

Can th Quylt djnh so' 56/2010/QD-TTg ngày 16/9/2010 cia Thi twang C'hInh 
quy djnh thám quyên thành 1p to chzc và hoqt dng cza Ban Chi dgo chông djch, 

Can th COng din so' 1102/C'D-TTg ngày 23 tháng 8 nàm 2021 cza Tith twang 
ChInh phi ye vic tang cw&ng các bin pháp phông, chông djch Covid-19 trên toàn quOc, 

Can cii- Thông báo sO' 226/TB-VPcP ngày 30 tháng 8 nàm 2021 cia Van phOng 
ChInhphi ye vic Kêt luan  cia Thu twáng C'hInhphz Phçzm Minh GhInh, Trw&ng Ban chi 
dao QuOc gia phOng, chông djch CO VID-19 tQi cu5c hQp trrc tuyên v61 các dja phwo'ng 
ye cOng tác phông, chông djch COVID-19; 

Can c& Quylt djnh so' 1909/QD-UBND ngày 04 tháng 9 näm 2021 cia C'Jthtjch 'Jy 
ban nhân dan huycn Dàk Glong ye vic thành lap Trung tam Ciii huy phông, chông djch 
bnh COVID-19 huyn Dak Glong; 

Theo d nghj cua Trw&ng Phông Y t 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch hoat dng cüa Trung tam chi 
huy phàng, chông djch bnh COVID-19 huyn Däk Glong (co Quy chê kern theo). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tfr ngày k. 

Chánh Van phOng HDND&UBND huyn, các thành viên cüa Trung tam chi huy 
phOng, chong djch bnh COVID- 19 huyn; Thu trithng các Phông, Ban, ngành, dan vj 
trên dja bàn huyn; Chü tjch Uy ban nhân dan các xà chju trách thim thi hành Quyêt djnh 
nay.!. 

No'inh?ln: 
-NhuDiêu2; 
- UBND tinh; 
- Si Y t; 
- TT. Huyn üy; HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- CVP, các PCVP HDND-UBND huyn; 
- Trang thông tin din tü huyn; 
- Luu: VT, PYT. 

CHI HUY TRIIONG 

CHU TICH UBND HUYN 
A A Tran Nam Thuan 



UT3ND HUYN DAK GLONG 
TRUNG TAM CH HUY 
PHONG, CHONG DICH 

BNH COVID-19 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

QUY CHE 
Hoit dng cüa Trung tam Chi huy 

phông, chng djch bnh COVID-19 huyuyn DK Glong 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh sô:,/ /QD-TTCH ngày  O  tháng 9 nám 2021 
cia Trung tam ('hi huyphông, chóng djch bnh COVID-19 huyn Dák Glong) 

Chtro'ng I 
NHNG QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh và tti turçrng áp diing 

1. Pham vi diu chinh: 

Quy ch nay quy djnh thim vii, quyn han,  ch d lam vic cüa Trung tam 
Chi huy phông, chông djch bnh COVID-19 huyn Däk Glong (gçi tat là Trung tam 
Chi huy). 

2.Ditirçrngápdiing: 

Các thành viên Trung tam Chi huy có trách nhim thirc hin Quy ch nay. 

Diu 2. Nguyen tãc hoyt dng 

1. Trung tam Chi huy lam vic theo ch d thu tnthng (mnh lnh). 

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

3. Thành viên cüa Trung tam Chi huy chju trách nhim si'r dçing b may t 
chüc cüa dcin vj mInh dê thc hin nhim vi theo si phân công, chi dao  cüa Chi 
buy Tru&ng; các Phó Chi huy Truórng và ci quan Thu?ing triic Trung tam Chi buy. 

Chtro'ng II 
NHIEM VU CUA TRUNG TAM CHI HUY, CHI HUY TRIX(NG, PHO CH! 

HUY TRIXNG vA CAC THANH VIEN 

Diu 3. Nhim vii cüa Trung tam Chi huy 

Trung tam Chi huy thirc hin các nhim v11 theo quy djnh tai  Diu 2 cüa Quy& 
djnh so 1909/QD-UBND ngày 04 tháng 9 näm 2021 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan 
huyn Dk Glong v vic thành 1p  Trung tam Chi huy phông, chông djch COVID-
19 huyn Däk Gong, c1i the: 

1. Trung tam Chi huy boat  dng 24/24, dugc sü dçing b may và phuong tin 
cüa UBND huyn dê phi.ic vi boat dng; chii trI tham muu, giüp vic cho Huyn 
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üy, UBND huyn, Ban Chi do phông, chng djch bnh ô ngu?ñ huyn Dk Glong 
(g9i t&t là Ban Chi do phông, chông djch) quyêt djnh các van dê ké hoch, bin 
pháp, giâi pháp phucing an phông, chông djch bnh Covid- 19 trên dja bàn huyn. 

2. Tiêp nhn, thng hçip các chi do cüa B ChInh trj, Ban BI thu Trung uang, 
cüa ChInh phü, Thu tu&ng ChInh phü, các B, ngành Trung izmig, Tinh üy, UBND 
tinh, Huyn üy, UBND huyn, Ban Chi dto phông, chông djch bnh & ngu&i huyn 
trong vic triên khai các bin pháp phông, chông djch Covid-19. 

3. Tip then, xir 1 các thông tin kh.n cp v tInh hInh djch bnh Covid- 19 
trên dja bàn huyn, két qua chi do trin khai các bin pháp phông, chông djch bnh 
Covid- 19 ti các xã, các Co quan, don vi,  doanh nghip. 

4. Thumg xuyên nm bat, tip nhn kin phãn ánh, khó khàn vuàng mc 
cüa các co quan, don vj, ngu&i dan, doanh nghip trong qua trInh triên khai các bin 
pháp phông, chông djch bnh Covid-19. 

5. Chi dao  các thông tin khn c.p v djch bnh Covid- 19, tru&ng hqp virçYt 
thâm quyên, dé xuât vói Huyn üy, UBND huyn, Ban Chi do phóng chông, djch 
bnh a ngi.r?i huyn dê chi dao,  triên khai các bin pháp, giâi pháp quyêt 1it, kjp 
th?yi trong cong tác phông, chông djch bnh Covid- 19, ngän chn không dê djch lay 

lan, phát sinh trên dja bàn tinh huyn và chi dao  xir 1 nghiêm các tnrông hçip vi 
phm trong cong tác phông, chông djch. 

6. Thu tru&ng các cci quan, don vj nêu trén có trách nhim 1p danh sách nhân 
sir tham gia Trung tam Chi huy gi.ri ye UBND huyn (qua thu k Trung tam Chi 
buy) và chju trách nhim ye mci hot dng cüa nhân sir duçic ci:r tham gia 

7. Trung tam Chi buy thành 1p T thu&ng trirc; To giüp vic cho Trung tam 
Chi buy. 

8. Các thành viên Trung tam Chi buy lam vic theo ch d kiêm nhim. Trung 
tam Chi buy tir giãi tb sau kbi hoàn thành nhim vçi. 

9 9 9 , , 9 Dieu 4. Nhiçm vij cua Chi huy Trirong - Pho Bi thir, Chu t!ch  UBND 
huyn 

1. Chi buy tru&ng chju trách nbim truOc Tbu&ng trirc Huyn Uy, UBND 
huyn; Ban Chi dao  phông, cMng djch bnh a ngu&i cüa huyn v toàn b hot 
dng cüa Trung tam Chi buy, kjp thai báo cáo, d xu.t, tham muu Thu&ng trrc 
Huyn üy; UBND huyn, Ban Chi dao  phông, chng djch xem xét, chi dto, giâi 
quyt nhng cong vic vuçlt tbm quyn duc giao. 

2. Chi buy Tnthng duqc si diving con du, b may, phuung tin cüa IJBND 
buyn d thiic hin thim vçi cüa Trung tam Chi buy, có trách nhim ban bành Quy 
ch hot dng cüa Trung tam Chi buy d pbân cOng thim vi cho các thành viên. 

Diu 5. Nhim vtj chung cüa các Phó Chi huy Trtr&ng 

1. Nhim vii chung 
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Diu 5. Nhim vii chung cüa các Phó CM huy Trurng 

1. Nhim vy chung 

Giüp Chi huy tnthng thirc hin các ni dung duçic phân cong ph%1 trách, 
Tru&ng hcip Chi huy Trixàng üy quyn cho Phó Chi huy truâng Thiiông trirc; Phó 
Chi huy tnthng giái quyt các cong vic cüa Trung tam Chi buy thI duçic phép sir 
diing con dâu, bt may, phuong tin cña ca quan trong phm vi và quyn h.n duqc 
üy quyên. 

2. Nhiêm vu en th 

2.1. Nhim v1i cüa Phó Chi buy Trueing - Phó Chü tjch UBND huyn, Phó 
Cbi huy Thumg trirc 

- Thay m.t Chi huy Trtthng diu hành hot dng cüa Trung tam Chi buy khi 
duçc Chi buy Tru&ng üy quyên. Giüp Chi buy Trithng cbi dao  tham muu triên khai 
các van bàn cüa Trung uang, Tinh üy; UBND tinh; Huyn Uy, UBND huyn tham 
muu, kiên nghj, dé xuât cUa cc quan, &m vi ye cOng tác phông, chông djch & ngu&i. 

- Giiip Cbi buy Tru&ng diu hành, chi 4o, kim tra vic thirc hin các nhim 
vi cüa các,Phó Chi buy Tru&ng và thành viên Trung tam Chi buy, các nhim v11 ye 
phông, cbông djch bnb & ngu&i và chju trách thim ye nhüng cong vic duçic Chi 
buy Tru&ng giao. 

- Triu tip, chü trI các cuc b9p cüa Trung tam Chi huy và k các van bàn 
chi do, buàng dan, kiêm tra, don doe thirc bin cOng tác phông, chông djcb bnh & 
ngu&i khi duçic Chi buy Tru&ng Uy quyên. 

- Chi dto, diu bành thirc hin các nhim vi khác lien quan phông, cbng 
djch bnh & ngu&i do Chi buy Tru&ng phân cong. 

2.2. Nhim vii cüa Phó Chi buy Trix&ng - Tru&ng Y t 

- Chju trách thim chung v cOng tác tharn muu cho Trung tam Chi huy v 
chuyên mon cüa ngành trong cOng tác phông, chông djch bnb COVID-19. 

- Tham muu Trung tam Chi buy k ban hành các van bàn chi dao,  diu hành 
cOng tác phông, chông djch bnh COVID- 19 trên dja bàn huyn cüa Trung tam Chi 
buy. 

- Tang cu&ng kim tra, don d& trong cong tác phông, chng djch bnh 
COVID-19 theo linh virc cüa ngành. 

- Thirc hin cac nhim vi khác do Chi buy Truâng và các Phó Chi huy Tru&ng 
phân cong. 

2.3. Nhim vi cüa Phó Chi huy Tru&ng - Giám dc Trung tam Y tê. 

- Chi do các don vj ngành Y t trên dja bàn huyn tham muu xây dimg 
phuong an, kjch bàn phèng, chOng djch bnh COVID-19 theo các cap d, trInh cap 
thâm quyên phê duyt. 
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- Theo dOi sat din bin tInh hInh djch bnh a nguäi, thông tin kjp thai, dua 
ra các khuyn cáo vô các bin pháp phông, chông djch bnh & ngu&i phü hçip vói 
tInh hInh djch; kjp th&i diu chinh, b sung các phuang an dê chü dng, san sang 
dáp üng yêu c.0 các tInh huông djch bnh xày ra trén dja bàn. 

- Kjp th&i tip nh.n, xir 1 các thông tin phàn ánh v tInh hInh dch bnh & 
ngu&i d có các bin pháp phông, chông djch hiu qua. Chi do các dan vj trong 
ngành Y t thirc hin nghiêm chê d thông tin báo cáo và khai báo bnh, djch bnh 
& ngix&i theo quy djnh. 

Biu 6. Nhim vi cüa các thành viên 

1. Nhim viii chung 

a) Chju trách nhim truóc Chi huy Tru&ng v nhftng ni dung, cong vic 
dugc phân công; Tric tiêp chi do, diêu hành, kiêm tra, don dOc các hot dng lien 
quan den Cong tác phông, chông djch theo linh virc ngành, dan vj phi.i trách. 

b) Tham dir d.y dü các cuc hçp cüa Trung tam Chi huy d tham mi.ru, giãi 
quyêt các van dê lien quan den cong tác phông, chông djch bnh COVID-19. 

c) Tham gia dy dü các hot dng cüa Trung tam Chi huy v kim tra, giám 
sat, dánh giá cong tác phông, chông djch bnh COVID- 19 tai  các ngành, dja phuang. 

d) Thirc hiri các thim v11 khác do Chi huy Tnr&ng giao. 

2. Nhiêm vu cu th cüa các thành viên 

2.1. Chü tjch Uy ban Mt trn T quc Vit Nam huyn. 

- Chi dto h thng M.t trn T quc cp xà tuyen truyn, 4n dng Nhân dan 
chap hành nghiêm tüc các quy djnh ye phóng, chông djch bnh & ngir&i, dc bit là 
bnh truyên nhiêm. 

- Tang ci.thng kim tra, giám sat và tuyên truyn v các quy djnh, bin pháp 
phông, chông djch bnh a ngir&i. 

- Kêu gui, vn dng kinh phi d h trçl cho cong tác phông, cMng djch bnh 
a ngithi. 

- Chü trI, phi hqp vâi các các ca quan lien quan t chirc giám sat các ngun 
lirc dâu ti.r phiic v1 cong tác phông, chông djch bnh, các gói chInh sách ho trçc nguôi 
dan bj ánh hu&ng bâi djch bnh. 

- Thixc hin các nhim v1i kbác do Chi buy Tnràng phân cOng. 

2.2. Phó Giám dc Trung tam Y t huyn phi trách cOng tác dir phông. 

- Cong tác tip nhn, quàn l vâ t chüc tiêm ngüa vc xin Covid- 19; diu 
phôi nhan lirc y té; chü dng chuân bj diéu kin ca s& vt chat, trang thiêt bj, thuôc, 
boa chat, sinh phâm... to chüc xét ngbim, diêu trj bnh phü hçip vói din biên cüa 
djch bnh. 

- Chi dto cOng tác truy vt F 1; F2 th.n tc, chinh xác dung quy djnh. 

- Thirc hin các nhim viii khác do Chi huy Tru&ng phân cOng. 
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2.3. Trithng Cong an huyn 

- Chi dao  hrc luvng Cong an tang cu?ing cong tác quán 1 xut, nhp canh, 
bâo dam an ninh, chInh tn, trat t1r an toàn xâ hi tai  các vüng có djch va các khu 
cách ly tp trung phông, chông djch bnh a nguai. 

- Phi hap vai các ngành chüc näng kim tra, phát hin, du tranh, x1r 1 các 
hành vi vi phm lien quan den Cong tác phông, chng djch bnh a ngithi trên dja 
bàn huyn. 

- Tham muu cho Uy ban nhân dan huyn; Ban Chi do; Trung tam Chi buy 
cap huyn có bin pháp giám sat dOi vói nhüng ngrYi nixâc ngoài a các vüng có 
djch den dja bàn tinh. 

- Thirc hin các nhim vi1 kbác do Chi buy Trithng phân cong. 

2.4. Chi buy triing Ban Chi buy Quân huyn 

- Chi dao  vâ xây dirng K hoch phông, chng djch bnh cho dan vj, ngânh 
& dja phi.rong; chuân bj 1irc hrçing, phixang tin, san sang kêt hap l%rc lixçing y tê cUa 
huyn triên khai cong tác phông, chông djch tbeo s11 diêu dng cüa Uy ban nbân 
dan buyn; Ban Chi dao  và Trung tam Chi huy. 

- Lp k hoch v nhu cu co s& 4t chat, nhân 1irc, trang thi& bj, vat  ttx 
san sang tiêp than, cách ly bnh nhân tai  kbu cách ly tp trung, không chê djch bnh 
và chü dng dê xuât v&i Ban Chi do; Trung tam Chi buy d1r trir các nguôn hrc dé 
kjp th?yi chông djch nêu có djch xày ra. 

- Thrc hin các thim v11 khác do Chi buy Trisâng phân Cong. 

2.5. Tru&ng Phông Tài chInh — K hoach huyn 

- Tham muu Uy ban nhân dan huyn b tni kinh phi pbiic vi cong tác phông, 
chông djch bnh a ngil&i cho Tnung tam Chi buy, dáp frng các tInh huông, kjch bàn 
djch bnh xãy ra trên dja bàn và thirc bin cong tác quyêt toán theo quy djnh cüa 
Luat Ngân sách nhà nuOc. 

- Thrc hin các thim vi kbác do Chi huy Tnu&ng phân Cong. 

2.6. Tnu&ng Phông Kinh t và H tng 

- Chi dao,  phi hap vói các Phông, Ban, ngành, ca quan, dan vj, dja phuang 
lien quan kjp thai có các phuang an giao thuang hang boa theo các kjch bàn phOng, 
chông djch bnh & ngu&i. Tham muu chi d.o, phôi hap trong cong tác xuât nhp 
khâu theo chi do cüa Trung irang và tInh hInh thrc tê ti dja phucing. 

- Bào dam cong tác bmnh n giá; giao thông van  tài; cung üng hang boa, luong 
thrc thrc phâm theo trng cap d djch bnh ti dja phucing. 

- Phi hap vói PhOng Y t và các dan vj lien quan thng ci.rang kim tna, kim 
soát, quàn l, xà l các vi ph.m ye cong tác phOng, chông dch bnh & nguai theo 
chüc nAng, thâm quyên, linh vrc cüa dan vj. 

- Thixc hin các thim vi kbác do Chi buy Tru&ng phân Cong. 

2.7. Tnix&ng Phông Nông ngbip và Phát tniên Nông thôn 
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- Chi do, hithng dn các don vj giám sat, báo cáo ch.t chê tInh hInh djch 
bnh cüa gia sue, gia cam có lay truyên sang ngithi trên dja bàn huyn, thirc hin 
bin pháp v sinh phông djch bnh cho 4t nuôi; phoi hqp vOi các don vj lien quan 
kim tra vic 4n chuyn gia sue, gia cam ti các chôt kiêm soát phông djch và giám 
sat phát hin sthn các djch dng 4t (co lay truyên djch bnh sang ngui) dê thirc 
hin bin pháp không chê không dê dch bñng phát trên din rng. 

- Thumg xuyên chia sé thông tin v tInh hInh djch bnh trên dng 4t Co lay 
truyn sang nguii cho Phông Y tê dê chü dng giám sat, xác minh và phôi hqp triên 
khai phOng, chông djch bnh. 

- Chi dio báo dam krcing thçrc, thirc phm, nông san cho Nhân dan trên dja 
bàn huyn. 

- Thixc hin các thim vit khác do Chi huy Trix&ng phân cong. 

2.8. Tru&ng Phông Tài nguyen và Môi tru&ng 

- Chü trI, phi hcTp vâi PhOng Y t; Trung tam Y t huyn và cac don vj lien 
quan giái quyêt các van dê ye bâo v môi tru&ng, xü l thi hài do mac COVID- 19, 
nht là xü l rae thai y té. 

- Chi do chi do các xâ b trI các dim d tiêu hüy dng 4t, san phm dng 
4t, thirc phâm. . . có chüa tác nhân gay bnh truyên nhiêm a ngui bat buc phâi 
tiêu hüy trong ô djch theo dung quy djnh. 

- Huàng dn quy trInh xir l dng 4t, san phm dng vet, thirc phm. .;C 
chüa tác nhân gay bnh truyên nhiêm a ngiiai, chat thai trong cong tác phông, chông 
djch bnh i ngu?i theo quy djnh. 

- Thirc hin các thim vi khác do Chi huy Tnrang phân cOng 

2.9. Trithng PhOng Ni viii 

- Chü trI, pMi hqp v&i các don vi lien quan tham mt.ru Trung tam Chi huy diu 
phôi nguOn nhân lirc tham gia cong tác phông, chông djch theo các cap d djch bnh. 

- T chüc kim tra, giám sat các PhOng, Ban, ngành, don vj, dja phi.rong vic 
triên khai các nhim vi phOng chông djch bnh xem xét dê xuât tham mixu UBND 
huyn khen thu&ng các to chirc, cá nhân có thành tIch trong cong tác phOng, chOng 
djch bnh; x1r l nghiêm các can b lo là, thiêu tinh than trách nhim. 

- Thirc hin các thim v1i khác do Chi huy Trurng phân cOng. 

2.10. Trtthng PhOng Van hóa và Thông tin 

- Trin khai cac chi dto cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch, Uy ban nhan 
dan tinh ye phông, chông djch bnh & ngithi trong các hoat dng van hóa, van ngh, 
the dçic the thao, du ljch, tai  các di tIch, co s& km trü trên dja ban tinh. Dng thi 
tang cir&ng kiêm tra, don doe, giám sat vic thirc hin các chi d,o nêu trên. 

- Chü trI, phi hgp v&i các PhOng, Ban, ngành, don vi, dja phuong lien quan 
chi do, giám sat, kiêm tra ch.t chê cong tác phOng, chông djch trong các dip  tt, l 
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hi, trong cac hoat  dng van hóa, du ljch, th dçic th thao trên dja bàn tinh theo 
chüc nàng, thâm quyên. 

- Chi do các dan vj phi hqp vâi các ca sâ y t dja phi.ro'ng t chüc cách ly, 
quân 1 cht chê du khách den du ljch, liru tni tai  dja phi.rang khi phát hin tnr?xng 
hçp nghi ng, mac djch bnh (nêu co). 

- Thrc hin các nhim vi khác do Chi huy Tnthng phân cong. 

2.11. Giám dc Trung tam Van boa — Th thao và Truyn thông huyn. 

- Hithng dan, chi dao  cong tác thông tin, báo chI d cung cp thông tin dy 
dü, kjp thyi, chInh xác ye tInh hInh djch bnh ti mci ngithi dan, dông th&i khOng 
lam ãnh hithng den các hot dng kinh tê, xã hi, giao km quOc tê, du ljch và không 
gay hoang mang trong Nhân dan. 

- Chi dto các dan vj lien quan tang cung tuyen truyn trên h thng phát 
thanh cUa huyn, xã, ti cac bon, buôn, các ca quan, dan vj, trizing hçc... ye hInh 
hInh djch bnh a ngi.rai dê ngii?ii dan hiêu, bInh tinh, chia sé, üng hO và tIch c11c 
thirc hin các giãi pháp phông, chông djch bnh. 

- Chi do giám sat, du tranh, ngän chn xir l thông tin giâ, xuyên tc, bja 
dt ye tInh hInh djch bnh; phôi hcip vâi các dan vj lien quan triên khai các nhim 
vi theo chi dao  cüa cap thâm quyên trong cong tác phông, chông djch bnh a ngu?ii. 

- Thirc hin các nhim vii khác do Chi huy Truang phân cong. 

2.12. Tris&ng Phông Lao dng — Thuang binh và Xã hOi 

- Phi hqp vâi ngành Y t và các ca quail, dan vj lien quan thirc hin giám 
sat chit ch tInh hInh süc khóe cüa nhftng ngu.ñ lao dng xuât phátJtrr ye ti'r các 
khu c/vüng dang có djch. 

- N.m rô s luçing và cung cp danh sach nguai lao dng nixâc ngoài cho dan 
vj y tê dê thun tin trong cOng tác kiêm tra, kiêm soát, giám sat tInh hInh djch bnh 
(neu co). 

- Giâi quy& kjp thii các ch dO chInh sách cho cá nhân, t chirc, doanh nghip 
bj ânh hu&ng b&i djch bnh Covid-19. 

- Thixc hin các thim vii khác do Chi huy Truang phân cong. 

2.13. Chánh Van phông HDND-UBND huyn 

- Tham muu cho Chi huy Tnthng, các Phó Chi huy Tru&ng k ban hành các 
van bàn lien quan den phông, chông djch bnh ngithi trên dja bàn huyn; kiêm 
tra, don dOc vic thrc hin các nOi  dung chi do, kêt lu.n cüa Chi huy Truang va 
các Phó Chi huy Truang. 

- Báo cáo Trithng Ban Chi do, Phó Tru&ng Ban thu&ng trirc Ban Chi dto; 
Chi huy Tru&ng; các Phó Chi huy Trithng các van dê dOt  xuât, các kho khän, vuang 
mc cüa các don 'vj, dja phuong phán ánh trong qua trInh phông, chOng djch bnh a 
nguai trên dja bàn huyn. 

- Thrc hin các thim vii khác do Chi huy Tru&ng phân cong. 
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2.14. Phó Chánh Van Phông HDND-UBND huyn 

- PMi hqp vâi các &m vj lien quan chun bj nOi  dung, co sâ vt cht chun 
bj cho các cuc hçp, kiêm soát vic thirc hin các Thông báo kêt 1u,n cuc h9p cüa 
Trung tam Chi huy; bâo dam phuong tin cong tác cho Trung tam Chi huy. 

- Thirc hin các nhim vi khác do Chi huy Trithng phân cong. 

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

- Tham muu các van bàn trin khai chi dao  v phông, chng djch bnh a 

nguai; các thông bo kêt 1u.n ti các cuc h9p cüa Trung tam chi huy; tong hqp báo 
cáo vic triên khai thrc hin nhim vii cüa Trung tam chi huy hang ngày, tuân, 
tháng, qu näm theo quy djnh. 

- Tham mixu phân cOng ljch trirc hang tun cho T giüp vic Trung tam Chi 
huy. 

- Thirc hin các cong vic lien quan cong tác phông, chng djch bnh theo s1r 
chi do cüa Trung tam Chi huy. Lu.0 trt các loti van bàn lien quan và chju trách 
nhim tong hçp báo cáo cho Trung tam Chi huy. 

- Thi;rc hin các nhim vi khác do Chi huy Truang phân cong. 

Diu 7. Co quan thirong trtrc Trung tam Chi huy 

1. Phông Y t là Co quan thuang trirc Trung tam Chi huy; tham mu'u, giüp 
vic trrc tiêp cho Trung tam Chi huy; Chi huy Tru&ng và các Phó Chi huy Truang. 

2. Co quan thuang trtrc Trung tam Chi huy chju trách nhim thirc hin: 

2.1. Chun bj các ni dung báo cáo cho cuc hçp Trung tam Chi huy. 

2.2. Là du mi tang hçip, báo cáo cong tác phông chng djch bnh O nguai 
theo quy djnh. 

2.3. Theo dôi, don dc vic chi dio thirc hin nhim viii phông, chng djch 
bnh cüa các thành viên Trung tam Chi huy. 

2.4. Sir diing b may cüa don vj d t chüc thirc hin các nhim v11 ducrc phân 
cOng cüa Trung tam Chi huy. 

Chuo'ng III 
NGUYEN TAC PHOI HP VA CHE DQ BAO CÁO 

Diu 8. Nguyen tc phi hçip 

1. Trung tam Chi huy chju sir lãnh dao  trçrc tip và toàn din cüa Uy ban nhân 
dan huyn; Ban Chi dto phông, chong djch bnh Covid-19 huyn. Co mOi quan h 
phôi hçp trong hoat dng vói các PhOng, Ban, ngành, don vj và Uy ban nhân dan 
các xã. 

2. Trung tam Chi huy phân cOng thixang trirc 24/24, d tip nMn  thông tin, 
kjp thôi báo cáo Chi huy tru&ng, các Phó Chi huy tnràng và các thành viênTrung 
tam chi huy phii trách, theo dôi linh virc dê kjp thai xà 1 hoac  d xuât vài Uy ban 
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nhan dan huyn; Ban Chi dao  phông, chng djch bnh a nguai huyn d chi d.o 
triôn khai các bin pháp, giài pháp phông, chông djch COVID-19 theo thâm quyén. 

Diu 9. Ch d h9p, kim tra, giám sat 

Can cü thirc t v tInh hInh djch bnh, Co quan Thiiô'ng trirc Trung tam Chi 
huy tham muu Chi buy Tnthng to chirc các cuc hçp; th1rc hin vic kiêm tra, giám 
sat theo quy djnh. 

Diu 10. Ch do báo cáo 

Thirc hin theo Thông tu s 54/20 15/TT-BYT ngày 28 tháng 12 näm 2015 
cüa B tru&ng B Y té huâng dan chê d thông tin báo cáo và khai báo bnh, djch 
bnh truyên nhiêm; báo cáo kjp thyi các tInh huông, các van dê phát sinh trong qua 
trinh phông, chông djch bnh. 

Dieu 11. Kinh phi hoyt d9ng 

Kinh phi hot dng cüa Trung tam Chi buy thirc hin theo quy djnh hin hành. 

Chiro'ng IV 
TO CH15'C THU'C HIN 

Diu 12. Trong qua trmnh thirc hin Quy ch, tnrng bçip khó khän, vuang 
mac, các Ca nbân tham gia Trung tam Chi buy phán ánh Vê co quan thu?mg tr1Tc - 
Phông Y té tie tong hcip, tham muu Chi buy Tnthng xem xét, quyêt djnh./. 
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