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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh  

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona 

 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng 

Chỉnh phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban 

Chỉ đạo chống dịch các cấp; 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Cao Lộc; 

Thực hiện Thông báo số 23/TB-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đột xuất về phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona. Ban Chỉ 

đạo huyện phân công nhiệm vụ các thành viên  như sau: 

1. Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo: 
Phụ trách chỉ đạo chung. 

2. Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban 

Thường trực. 

- Chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virut Corona, được Trưởng Ban chỉ đạo giao triệu tập và chủ trì các 

cuộc họp khi Trưởng Ban chỉ đạo huyện ủy quyền. 

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn các thị trấn Cao Lộc, Đồng Đăng.  

3. Ông Chu Đình Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Phó Trưởng 

ban. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình dịch bệnh, đánh giá diễn biến, dự báo sự 

phát triển của dịch bệnh 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn 

phòng, chống dịch, xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lan rộng; Đảm bảo khu 

cách ly đủ giường bệnh, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, nhân lực 

sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của huyện thông tin kịp 

thời, chính xác diễn biến dịch, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống 

dịch tại cộng đồng; chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông, chỉ đạo mạng lưới 
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truyền thông của ngành chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh và đưa 

tin các hoạt động phòng, chống dịch. 

- Phối hợp, hướng dẫn đánh giá hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh của 

các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch khi có dịch xảy ra, tổng hợp tình 

hình dịch báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện. 

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã Thụy Hùng, Bình Trung.  

4. Ông Hứa Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

Thành viên. 

- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực trong 

việc Chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp, cấp 

do chủng mới của virút Corona trên địa bàn huyện. 

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn các xã Tân Liên, Gia Cát.  

5. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện (Phụ trách Y tế), Thành viên. 

- Tham  mưu cho Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện về xây dựng  

các văn bản Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kinh 

doanh thuốc, dược phẩm tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của địa 

phương trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virút Corona trên địa bàn huyện 

- Phối hợp với ngành Y tế huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh cấp huyện trong xây dựng kế hoạch, văn bản Chỉ đạo, lập dự trù kinh phí 

chi cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh để tổ chức có hiệu quả các hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc chỉ đạo, điều hành công tác 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã Hồng Phong.  

6. Bà Lã Thị Hồng, Trưởng phòng TC - KH huyện: Thành viên. 

- Cân đối, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền kịp thời cấp kinh phí cho  

hoạt động phòng, chống dịch từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước và các nguồn 

khác theo quy định. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn cân đối sử dụng kinh phí  phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch bệnh đúng quy định. 

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã Hợp Thành, Yên Trạch.  

7. Ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

Thành viên. 
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Tham mưu cho trưởng phòng KT-HT huyện cung cấp danh sách các cửa 

hàng kinh doanh các vật tư, đặc biệt khẩu trang để phối hợp với các lực lượng chức 

năng, đội QLTT triển khai ngay các biện pháp hiệu quả đảm bảo giá bán đặc biệt 

khẩu trang, một số vật tư, cồn, dịch sát trùng và các loại thuốc phòng chống dịch 

bệnh. Xử lý nghiêm các cửa hàng nâng giá tùy tiện nhằm chuộc lợi bất chính.  

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã Xuân Long, Tân Thành.  

8. Bà Lương Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền Thông huyện - Thành viên; 

- Tổ chức, xây dựng thời lượng chuyên mục, chương trình đưa tin, tuyên  

truyền trên hệ thống loa phát thanh cấp huyện, cấp xã, xe lưu động để nhân dân và 

du khách hiểu rõ về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut 

Corona.  Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin kịp 

thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh, công tác phòng, chống của các ngành chức 

năng và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh có hiệu quả. 

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã Thanh Lòa, Thạch Đạn.  

9. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng GD và ĐT huyện: Thành 

viên. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; 

phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là những đơn vị có thực hiện 

chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh; đảm bảo việc thông tin và phối hợp chặt chẽ với 

các cơ sở y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã Hòa Cư, Lộc Yên.  

10. Bà Hoàng Mai Dung, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 

Thành viên; 

- Tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện tạm dừng khai mạc các 

lễ hội xuân tại địa phương đặc biệt chỉ đạo trưc tiếp các Lễ hội lớn như Đồng Đăng 

và Lễ Hội chùa Bắc Nga.  Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với 

người mắc bệnh, không nên đến khu vực đang có dịch khi không cần thiết.  

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã Phú Xá, Bảo Lâm.  

11. Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Trưởng Công an huyện: Thành viên. 

- Tham mưu cho Trưởng Công an huyện xây dựng phương án đảm bảo an 

ninh trật tự khi có dịch xảy ra trên địa bàn huyện, đặc biệt khi có yếu tố người 

nước ngoài, cán bộ y tế tại các khu vực cách ly và cơ sở điều trị bệnh nhân. 

- Kịp thời ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân đưa thông tin tuyên 
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truyền không chính xác về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đại bàn gây 

hoang mang trong cộng đồng. 

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã Cao Lâu, Xuất Lễ.  

12. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự 

huyện: Thành viên. 

- Tham mưu cho Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo cán 

bộ Quân y xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan trong phòng 

chống dịch bệnh . 

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc chỉ đạo công tác phòng chống 

dịch bệnh trên địa bàn xã Công Sơn, Hải Yến.  

13. Ông Nguyễn Văn Hanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện: Thành viên. 

- Giám sát chặt chẽ, báo cáo tình hình dịch bệnh của gia súc, gia cầm trên 

địa bàn huyện; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc vận chuyển gia súc, 

gia cầm có yếu tố dịch tế; thực hiện tiêu độc, khử trùng đối với các cơ sở hoạt động 

liên quan đến thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có 

nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. 

- Kịp thời thông báo cho ngành Y tế về các ổ dịch bùng phát hoặc tái phát, 

để cùng phối hợp triển khai các biện pháp phòng lây nhiễm vi rút cúm từ gia cầm 

sang người và các bệnh truyền nhiễm từ động vật có nguy cơ lây sang người. 

- Trực tiếp phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã Mẫu Sơn.  

14. Bà Nguyễn Thị Quyên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội và Dân tộc huyện: Thành viên. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan,UBND các xã, thị trấn quản lý 

người hành khất, người lang thang không nhà ở, có phương án phối hợp theo dõi di 

chuyển người nghi ngờ mắc bệnh ra khỏi địa bàn Lễ hội, nơi tập trung đông người. 

15. Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Hữu Nghị: Thành viên. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

việc vận chuyển xuất nhập cảnh các loại gia súc, gia cầm qua cửa khẩu.  

- Kịp thời phát hiện ngăn chặn nhập khẩu các loại động vật, có nguy cơ lây 

nhiễm vi rút cúm sang người và các bệnh truyền nhiễm từ động vật lây sang người. 

16. Trưởng các Đồn Biên phòng: Hữu Nghị, Bảo Lâm, Ba Sơn, Thanh 

Lòa: Thành viên. 

- Chủ động ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua đường 

mòn, lối mở trên tuyến biên giới trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo cán bộ Quân y xây 

dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo các tình huống. 
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- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm dịch Y tế quốc tế tại các cửa khẩu 

trong việc giám sát hành khách nhập cảnh; tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn du 

khách, người dân trên địa bàn quản lý về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.  

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên các thành viện 

Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các thành viên nghiêm túc, triển 

khai, thực hiện./. 

 
  Nơi nhận:                                                  
- UBND tỉnh ;        TRƯỞNG BAN  
- Sở Y tế tỉnh;                                          
- TT Huyện ủy;                         (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT+BCĐ.                                                                          

 

 

          

                                           CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                        Nguyễn Duy Anh  
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