
       ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      

Số:  2540/QĐ-UBND                            Đồng Xoai, ngày   02  tháng  9  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh COVID-19; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy) 

bao gồm: 

1. Chỉ huy trưởng: 

(1) Ông Nguyễn Minh Bình - Chủ tịch UBND thành phố. 

2. Phó Chỉ huy trưởng: 

(2) Ông Ngô Hồng Khang - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Phó Chỉ huy 

Trưởng thường trực 

(3) Ông Vũ Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND thành phố 

(4) Ông Ngô Thanh Hòa – Trưởng Công an thành phố 

(5) Ông Trần Thanh Hưng – Tham mưu Trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự thành phố 

(6) Ông Trịnh Xuân Thiều - Giám đốc Trung tâm y tế thành phố 
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3. Thành viên: 

(7) Ông Trần Hữu Hiền – Trưởng phòng Nội vụ thành phố 

(8) Ông Bùi Quang Phan – Chánh Thanh tra thành phố 

(9) Bà Hoàng Thúy Vũ – Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

(10) Ông Nguyễn Minh Cư – Trưởng phòng Văn hóa-hông tin thành phố 

(11) Ông Lê Duy Sinh – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố 

(12) Ông Lê Ngọc Tân – Trưởng phòng Kinh tế thành phố 

(13) Ông Vũ Khắc Điệp – Trưởng phòng Lao động-TB&Xã hội thành phố 

(14) Bà Dương Thị Thảo – Trưởng phòng giáo dục - Đào tạo thành phố; 

(15) Ông Bùi Anh Khoa  – Trưởng phòng TN – MT thành phố; 

  (16) Ông Huỳnh Thanh Nhàn  – Trưởng phòng Tư pháp thành phố 

(17) Ông Nguyễn Hồng Thái – Phó TP phụ trách phòng QLĐT thành phố 

(18) Ông Đào Minh Tân – Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố  

(19) Ông Đinh Xuân Hường - Trưởng Đài TT&TH thành phố  

(20) Bà Lã Thị Lâm Quỳnh - Phó chánh VP. HĐND&UBND thành phố  

(21) Ông Trần Anh Mỹ - Phó chánh VP. HĐND&UBND thành phố  

(22) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã  

4. Cơ quan Thường trực giúp việc trực tiếp Trung tâm Chỉ huy: Giám đốc 

Trung tâm Y tế điều hành chung. 

Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt 

động, phân công nhiệm vụ của Tổ giúp việc, trong đó: 

- Thành viên Tổ giúp việc gồm đại diện lãnh đạo và một số cán bộ, công 

chức các cơ quan: Trung tâm Y tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố, phòng Tài chính 

– Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế, phòng Giáo dục và Đào tạo, 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh - Truyền hình 

thành phố. 

- Phân công thành viên Tổ giúp việc trực 24/24 tất cả các ngày trong tuần; 

trong đó buổi tối phân công mỗi ca trực có tối thiểu 02 thành viên. 

5. Văn phòng làm việc của Trung tâm Chỉ huy và Cơ quan Thường trực 

giúp việc đặt tại Phòng họp C - Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân thành phố, số 1377, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có trách 

nhiệm bố trí nơi làm việc, trang thiết bị làm việc cần thiết để đảm bảo hoạt động 

của Trung tâm Chỉ huy và Cơ quan Thường trực giúp việc. 

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động của Trung tâm Chỉ huy: 
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1. Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy: 

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa 

bàn tỉnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh), Trung tâm Chỉ huy 

Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (Trung tâm Chỉ huy tỉnh), Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 thành phố (Ban Chỉ đạo thành phố). 

b) Căn cứ nội dung tham mưu, báo cáo của Trung tâm y tế, các phòng, 

ban, ngành thành phố, UBND các phường- xã và các đơn vị liên quan để xem 

xét quyết định và chỉ đạo áp dụng các biện pháp, đảm bảo thực hiện đúng, đầy 

đủ, kịp thời các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Trung tâm Chỉ huy tỉnh, 

Ban chỉ đạo thành phố. 

c) Quyết định phương án triển khai các biện pháp giãn cách xã hội để 

phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn, xử lý kịp thời các tình huống phát 

sinh trong thực tiễn, để áp dụng thống nhất thực hiện ở các lĩnh vực, địa phương 

đảm bảo an toàn và sức khỏe cho Nhân dân; đảm bảo các hoạt động sản xuất 

kinh doanh, vận tải lưu thông hàng hóa được phép hoạt động và an ninh trật tự, 

an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. 

d) Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Trung tâm Chỉ huy tỉnh, Ban chỉ 

đạo thành phố thuộc các ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công. Quyết định 

hoặc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc áp dụng các 

biện pháp theo quy định của pháp luật, các biện pháp cần thiết trong tình huống 

dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố và các địa phương 

khác có liên quan. 

e) Báo cáo định kỳ và tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung tâm Chỉ huy tỉnh, Ban chỉ đạo thành phố và 

cấp có thẩm quyền trong việc triển khai giãn cách xã hội để phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

2. Chế độ hoạt động: 

a) Trung tâm Chỉ huy hoạt động theo chế độ Thủ trưởng, trong đó Chỉ 

huy trưởng chỉ đạo toàn diện và phân công nhiệm vụ cho Phó Chỉ huy trưởng và 

các thành viên; các Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo, quyết định theo lĩnh 

vực, địa bàn và các nhiệm vụ được phân công phụ trách; kịp thời báo cáo, xin ý 

kiến Chỉ huy trưởng những nội dung vượt thẩm quyền, trường hợp liên quan đến 

lĩnh vực do Phó Chỉ huy trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, thống nhất 

và chỉ đạo thực hiện kịp thời và chịu trách nhiệm với ý kiến chỉ đạo của mình. 

b) Trung tâm Chỉ huy chỉ đạo điều hành trực tuyến, ban hành các văn bản, 

mệnh lệnh, qua tin nhắn hoặc các kênh thông tin khác của Lãnh đạo Trung tâm 

Chỉ huy. Các đơn vị nhận được chỉ đạo từ Trung tâm Chỉ huy phải thực hiện 

ngay, không nhất thiết phải chờ có văn bản chính thức. 
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c) Phân công Lãnh đạo và thành viên trực tại Trung tâm Chỉ huy để đảm 

bảo công tác chỉ đạo, điều hành 24/7; giám sát Trung tâm Chỉ huy các cấp và 

tình hình thực hiện trên địa bàn tỉnh qua hệ thống trực tuyến 24/7 tại Trung tâm 

Chỉ huy, qua báo cáo và các kênh thông tin khác. 

Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chủ 

trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị liên quan thiết lập, 

quản trị kênh thông tin chỉ huy của Trung tâm Chỉ huy thành phố (thiết lập 

đường dây nóng) và thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ khi 

cần. 

d) Các thành viên Trung tâm Chỉ huy hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, 

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

3. Chế độ báo cáo: 

Thành viên Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm báo cáo thường xuyên 

các Phó Chỉ huy trưởng phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn theo phân công; cập 

nhật thông tin thường xuyên, diễn biến tình hình trên địa bàn và gửi báo cáo 

Trung tâm Chỉ huy (theo hướng dẫn của cơ quan thường trực) hàng ngày theo 

3 khung giờ: 5 giờ 00’, 11 giờ 00’, 17 giờ 00’ và đột xuất trong các trường hợp 

phát sinh, để tổng hợp báo cáo Chỉ huy trưởng. 

Điều 3. Trách nhiệm của các thành viên Trung tâm Chỉ huy:  

1. Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, 

Trung tâm Chỉ huy tỉnh, Ban Chỉ đạo thành phố về hoạt động của Trung tâm Chỉ 

huy, phân công trách nhiệm từng thành viên thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 

của Trung tâm Chỉ huy.  

2. Phó Chỉ huy trưởng giúp Chỉ huy trưởng chỉ đạo, điều hành toàn diện 

theo lĩnh vực phụ trách và các nhiệm vụ được phân công; thay mặt Chỉ huy 

trưởng điều hành trong thời gian trực chỉ huy và khi Chỉ huy trưởng vắng mặt 

hoặc khi được ủy quyền; trong trường hợp cần thiết đề xuất Chỉ huy trưởng sẵn 

sàng thành lập các Ban Chỉ huy phía trước tại các vùng, khu vực có dịch bệnh 

phức tạp. 

3. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy có trách nhiệm chủ động triển khai 

đầy đủ, kịp thời các nội dung theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của 

Tỉnh ủy; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày ngày 13/8/2021 của Thành ủy, Kế hoạch số 

164/KH-UBND ngày 14/8/2021 của UBND thành phố, tham mưu báo cáo đề xuất 

Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng để chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, 

tình huống phát sinh hoặc các nội dung cần có sự phối hợp với các sở, ban, 

ngành tỉnh hoặc với các huyện, thị khác. 

Điều 4. Sử dụng con dấu 

Chỉ huy trưởng và các Phó Chỉ huy trưởng sử dụng con dấu của Ủy ban 

nhân dân thành phố; Giám đốc Trung tâm Y tế, Chánh Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân 

thành phố khi được Chỉ huy trưởng cho phép ký thừa lệnh; thành viên của Trung 
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tâm Chỉ huy sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình công tác trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Chỉ huy và cơ quan Thường 

trực được cấp theo quy định hiện hành. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân nêu tại Điều 

1; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ 

trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các phường-xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH 
- Như Điều 6; 

- Ban chỉ đạo tỉnh, Trung tâm Chỉ huy tỉnh; 

- TT Thành ủy, TT HĐND, UBMMTQVN TP; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- LĐVP, CV: NC, KT, VX; 

- Lưu: VT. 


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-09-03T08:37:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Hoàng Thúy Vũ<hoangthuyvu.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		nguyenminhbinh.tpdx@binhphuoc.gov.vn
	2021-09-03T08:39:46+0700
	Location
	Nguyễn Minh Bình
	Ký số văn bản


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-09-03T08:47:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài<ubnd.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




