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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

trên địa bàn phường Tân Đồng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

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

 Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 7/02/2020 của UBND thành phố 

Đồng Xoài về đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona (nCoV) tại thành phố Đồng Xoài; 

 Xét đề nghị của Trưởng Trạm Y tế Phường Tân Đồng.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

phường Tân Đồng, gồm các ông, bà giữ các chức danh sau: 

1. Chủ tịch UBND phường      Trưởng ban 

2. Phó chủ tịch UBND phường (phụ trách Khối VH-XH)  Phó trưởng ban 

phụ trách trực tiếp. 

3. Phó chủ tịch UBND phường (phụ trách Khối Kinh tế)  Phó trưởng ban  

4. Trạm trưởng Trạm Y Tế       Phó trưởng ban TT 

 5. Trưởng Công an phường      Thành viên 

6. Chỉ huy trưởng Ban CHQH phường    Thành viên  

 7. Công chức Văn phòng-thống kê phường   Thành viên 

 8. Công chức Văn hóa-xã hội phường    Thành viên 

9. Công chức Tài chính - kế toán phường   Thành viên 

10. Công chức địa chính- giao thông- xây dựng   Thành viên 

11. Công chức tư pháp- hộ tịch     Thành viên 

12. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường    Thành viên 

13. Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường   Thành viên 

14. Các ông(bà)  Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn Thành viên 

15.Các ông (bà) Trưởng các khu phố     Thành viên 
 



* Mời các ông (bà) giữ các chức danh sau tham gia Ban chỉ đạo:  
 

01. Phó Chủ tịch HĐND phường     Thành viên  

02. Chủ tịch UBMTTQ phường     Thành viên 

03. Bí thư đoàn thanh niên phường    Thành viên 

04. Chủ tịch Hội CCB phường      Thành viên 

05. Chủ tịch Hội Nông dân phường     Thành viên 

06. Chủ tịch Hội LHPN phường     Thành viên 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

1. Ban chỉ đạo trách nhiệm triển khai thực hiện tốt ké hoạch của UBND 

phường về về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, thực hiện 

nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo của Thành phố về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các cơ quan có liên quan. 

2. Trạm Y tế phường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, hàng ngày 

cập nhật và báo cáo Chủ tịch UBND phường, cấp có thẩm quyền 

về tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. 

Điều 3.  

1. Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và thực 

hiện nhiệm vụ khi có tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn phường, theo phân 

công nhiệm vụ của trưởng Ban chỉ đạo. 

2. Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên ban 

Ban Chỉ đạo phường được sử dụng con dấu của cơ quan đơn vị mình trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước 

đảm bảo và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 4. thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký. Quyết định này thay 

thế Quyết định số: 16/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND phường Tân 

Đồng./. 

  

Nơi nhận:           CHỦ TỊCH 
- UBND thành phố; 

- TTYT Thành phố; 

- BCĐ phòng chống Covid-19 Thành phố; 

- TT Đảng ủy; HĐND phường; 
- CT, các PCT. UBND phường; 

- BĐH 05 khu phố; 

- Như điều 4; VP 

- Lưu: VT. 
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