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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

xã Ia Đal 
______________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA ĐAL 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

 Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm và áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 

dịch đặc thù trong thời gian có dịch;  

Căn cứ Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 

trên toàn quốc; 

Căn cứ Thông báo số 283-TB-TU ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy 

Kon Tum về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến về công 

tác phòng chống dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND- UBND xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Ia 

Đal (gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy), như sau: 

1. Thành phần Trung tâm Chỉ huy: 

a) Chỉ huy trưởng: Ông Trịnh Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

b) Phó Chỉ huy trưởng thường trực: Bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã. 

c) Các Phó Chỉ huy trưởng: 

- Ông  Võ Anh Hoàng, Trưởng Công an xã. 

- Ông Lò Đức Thành,  Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã. 

- Bà Chu Thị Thu Hà, Phụ trách Trạm Y tế xã. 
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d) Các thành viên: 

- Bà Phan Thị Hữu Linh, công chức Tài chính- Kế toán. 

- Ông Cao Xuân Thành, công chức Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường. 

- Ông Nguyễn Tấn Thương, công chức Văn hóa - Xã hội. 

- Ông Đỗ Việt Hưng, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hùng Vương. 

- Ông Nguyễn Minh Hùng, công chức Văn phòng – Thống kê, Tổ trưởng Tổ 

giúp việc Trung tâm Chỉ huy. 

đ) Khi cần thiết, Chỉ huy trưởng sẽ mời Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, 

đơn vị liên quan tham dự các cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy để triển khai nhiệm vụ. 

2. Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy: Đặt tại Ủy ban nhân dân xã, 

Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. 

- Điện thoại đường dây nóng: 098.3103.755 

- Điện thoại di động Tổ giúp việc: Ông Nguyễn Minh Hùng, công chức Văn 

phòng – Thống kê: 034.5577.291 

3. Cơ quan thường trực Trung tâm Chỉ huy: Trạm Y tế xã. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy 

1. Tiếp nhận, tổng hợp các chỉ đạo của Trung ương; của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 của tỉnh; Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; Đảng ủy, Ủy ban 

nhân dân xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã trong việc triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn xã; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các 

thôn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến 

phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thôn và Nhân 

dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về phòng, chống dịch COVID-19, 

trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, 

giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm 

ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn xã; kiểm tra, đôn 

đốc, kịp thời chấn chỉnh các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thôn 

và Nhân dân trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, 

nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn 

chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; đề xuất cấp có 

thẩm quyền kịp thời biểu dương, khen thưởng các tấm gương tốt, điển hình, cách 

làm hay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã. 
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Điều 3. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy 

 1. Trung tâm Chỉ huy được kích hoạt hoạt động theo mệnh lệnh của Chỉ huy 

trưởng trong những trường hợp cấp bách để đáp ứng với diễn biến dịch bệnh phức 

tạp trên địa bàn xã (cách ly y tế vùng dịch, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị 

số 16/CT-TTg...) và làm việc theo nguyên tắc thời chiến, thực hiện chế độ chỉ đạo 

trực tiếp, mệnh lệnh tại chỗ; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã trong việc tham mưu đề xuất, 

chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn xã đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan 

trên địa bàn xã; quyết định xử lý ngay tất cả các vấn đề có liên quan theo thẩm 

quyền được giao. 

 2. Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ 

huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin nóng, 

đột xuất, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý 

nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trường hợp chưa có sự thống 

nhất trong quá trình tổ chức thực hiện thì các thành viên và những người có liên 

quan phải báo cáo ngay với Chỉ huy trưởng để quyết định giao nhiệm vụ trực tiếp; 

người được giao có trách nhiệm chấp hành nghiêm mệnh lệnh. 

  3. Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy được sử dụng 

con dấu của cơ quan, đơn vị đang công tác để thực hiện nhiệm vụ. 

4. Tùy tình hình dịch bệnh, Trung tâm Chỉ huy sẽ họp giao ban để nắm bắt, 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo thẩm quyền. 

Các thành viên Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm báo cáo các Phó Chỉ 

huy trưởng phụ trách ngành, lĩnh vực về diễn biến tình hình trên địa bàn hằng ngày 

và đột xuất trong các trường hợp phát sinh, để báo cáo Chỉ huy trưởng. 

  5. Khi hoạt động, Trung tâm Chỉ huy thực hiện chế độ thường trực, Tổ 

trưởng Tổ giúp việc và các thành viên Trung tâm Chỉ huy thuộc Công an xã, Trạm 

Y tế cử cán bộ thường trực tại Trụ sở làm việc Trung tâm Chỉ huy để tiếp nhận 

thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành 

viên Trung tâm Chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi, phụ trách để kịp thời chỉ đạo xử lý 

hoặc đề xuất Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, Ủy ban 

nhân dân xã chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo thẩm quyền. 

6. Trung tâm Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

  Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên Trung tâm Chỉ huy do Chỉ huy trưởng 

phân công. Các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất khác theo phân công của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 xã.   

Điều 5. Văn phòng HĐND - UBND xã, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
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Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 

- UBND huyện (báo cáo); 

- Trung tâm Y tế huyện (báo cáo); 

- Thường trực Đảng ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND xã (báo cáo); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 xã; 

- Cổng Thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT-LT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Trịnh Quốc Hoàn 

 
 


		2021-09-03T11:22:55+0700




