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THÔNG BÁO 

V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

nguy hiểm ở người huyện Xuân Trường 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND huyện 

Xuân Trường về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh (PCDB) nguy 

hiểm ở người huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

cụ thể như sau: 

1. Ông Trịnh Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban: Phụ 

trách chung; điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo. 

2. Ông Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban 

TT: Trực tiếp giúp Trưởng BCĐ chỉ đạo triển khai các biện pháp PCDB; điều 

hành các hoạt động của BCĐ khi được phân công. 

3. Ông Mai Ngọc Chương - Trưởng phòng Y tế huyện - Phó Trưởng ban:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban chỉ đạo 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện 

và Sở y tế; đôn đốc, giám sát các đơn vị y tế tuyến huyện, các trạm y tế xã, thị trấn 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch.  

- Phụ trách xã Xuân Thành, Xuân Châu. 

4. Ông Trần Huy Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Phó 

Trưởng ban: Chỉ đạo công tác phòng chống dịch của đơn vị; thành lập các tổ 

chống dịch lưu động; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất và phòng cách ly để 

điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra, thành lập các đội cấp cứu lưu động hỗ trợ 

cho tuyến dưới khi cần thiết; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc trạm y tế các xã, thị trấn 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, tổng hợp báo cáo bằng 

văn bản về Sở Y tế và UBND huyện (qua Phòng Y tế). 

- Phụ trách xã Xuân Phong. 

5. Ông Đỗ Văn Minh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ủy viên:  

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện các văn 

bản chỉ đạo về công tác PCDB, tổng hợp tình hình báo cáo UBND huyện và tỉnh 

theo quy định. 

- Phụ trách xã Thọ Nghiệp. 

6. Ông Nguyễn Đức Kiên - Trưởng Công an huyện, Ủy viên:  

- Đảm bảo ANTT phục vụ công tác PCDB; chỉ đạo lực lượng Công an phối 

hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai công tác PCDB; 
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quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động người nước ngoài trên địa bàn huyện phục vụ 

PCDB. Tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm VSATTP, vệ 

sinh môi trường 

- Phụ trách xã Xuân Thượng. 

7. Ông Vũ Đức Cẩm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Ủy viên:  

- Chỉ đạo lực lượng quân sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn triển khai công tác PCDB trên địa bàn huyện; sẵn sàng triển 

khai các nhiệm vụ khi có dịch. 

- Phụ trách xã Xuân Phương. 

8. Ông Đặng Đức Trường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện, Ủy viên: 

- Phối hợp với ngành y tế xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường học trên địa 

bàn huyện triển khai công tác PCDB; tuyên truyền, giáo dục giáo viên, học sinh về 

nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp PCDB; triển khai tích cực công tác vệ sinh 

phòng dịch tại các trường học. 

- Phụ trách xã Xuân Phú. 

9. Ông Vũ Trường Khánh - Trưởng phòng TN-MT huyện, Ủy viên:  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện góp phần hạn chế 

tới mức thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra.  

- Phụ trách xã Xuân Thủy. 

10. Ông Trần Tùng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Ủy viên:  

- Phối hợp với ngành y tế huyện trong công tác PCDB; phối hợp kiểm tra, 

giám sát các sản phẩm từ gia súc, gia cầm bày bán trên thị trường trong thời gian 

có dịch bệnh xảy ra.  

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch. Khi có dịch bệnh xảy ra, phối hợp với các cơ 

quan chức năng tổ chức tiêu huỷ gia súc, gia cầm mắc bệnh, phòng lây nhiễm bệnh 

từ gia súc gia cầm sang người. 

- Phụ trách xã Xuân Hòa. 

11. Bà Vũ Thị Hồng Tươi - Trưởng phòng TC-KH huyện, Ủy viên:  

- Tham mưu nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác PCDB và hướng dẫn sử 

dụng, thủ tục thanh, quyết toán theo quy định. 

- Phụ trách xã Xuân Kiên. 

12. Ông Đỗ Quốc Hội - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện, Ủy viên: 

- Phối hợp với ngành Y tế, Công an rà soát, quản lý, nắm rõ số lượng và 

giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của người lao động đến, trở về từ các nước, 
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các khu vực có dịch; tuyên truyền các biện pháp PCDB đến người lao động trong 

các doanh nghiệp.  

- Phụ trách xã Xuân Hồng. 

13. Ông Nguyễn Văn Tuân -  Trưởng phòng KT-HT huyện, Ủy viên:  

- Phối hợp ngành y tế và Đội Quản lý thị trường số 4 quản lý, giám sát việc 

kinh doanh, buôn bán các mặt hàng liên quan đến phục vụ công tác PCDB; phối 

hợp tuyên truyền các nội dung PCDB tới người lao động tại các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo VSATTP tại các cơ sở kinh doanh 

ăn uống, giải khát, các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp và tuyên truyền các 

nội dung phòng chống dịch bệnh tới người lao động tại khu công nghiệp trên địa 

bàn huyện.  

- Phụ trách xã Xuân Ninh. 

14. Ông Đinh Văn Trâm- Trưởng phòng VH&TT huyện, Ủy viên: 

- Phối hợp với ngành y tế trong việc tham mưu BCĐ kịp thời thông tin, 

tuyên truyền về tình hình, diễn biến của dịch bệnh và các biện pháp PCDB. 

- Phụ trách xã Xuân Bắc. 

15. Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc TT VH-TT&TT huyện, Ủy viên: 

- Phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh 

huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn về các phương pháp phòng, chống dịch 

bệnh, diễn biến tình hình dịch bệnh tới người dân trong huyện. 

- Phụ trách xã Xuân Tiến. 

16. Ông Phạm Đức Thỏa - Đội trưởng Đội QLTT số 4 huyện, Ủy viên:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, xử 

lý các vi phạm trong việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, 

trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. 

- Phụ trách xã Xuân Trung. 

17. Bà Lê Thị Tố Nga - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Ủy viên: 

- Chỉ đạo MTTQ huyện và các xã, thị trấn triển khai kế hoạch PCDB của 

Ban chỉ đạo huyện; đồng thời phối hợp với ngành y tế và các ban, ngành, đoàn thể 

địa phương tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về công tác PCDB. 

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh các xã Xuân Ninh, Xuân Hòa, 

Xuân Tiến, Xuân Kiên. 

18. Ông Trần Đức Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Ủy viên: 

- Chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn triển khai kế hoạch PCDB của Ban 

chỉ đạo huyện; phối hợp với ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên 

truyền, vận động hội viên về các biện pháp PCDB. 

- Phụ trách xã Xuân Vinh. 
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19. Bà Phạm Thị Minh Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN huyện, Ủy viên: 

- Chỉ đạo Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn triển khai kế hoạch PCDB của 

Ban chỉ đạo huyện; đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, 

vận động hội viên và nhân dân về các biện pháp PCDB. 

- Phụ trách thị trấn Xuân Trường. 

20. Bà Mai Thị Huế - Chủ tịch LĐLĐ huyện, Ủy viên: 

- Chỉ đạo LĐLĐ huyện và Công đoàn cơ sở triển khai kế hoạch PCDB của 

Ban chỉ đạo huyện; đồng thời phối hợp với ngành y tế và các ban, ngành, đoàn thể 

địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động về các biện pháp 

PCDB; phối hợp với Công an huyện trong công tác nắm bắt tình hình người lao 

động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn huyện. 

- Phụ trách xã Xuân Ngọc. 

21. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện, Ủy viên: 

- Chỉ đạo Đoàn TNCS HCM huyện và các xã, thị trấn triển khai kế hoạch 

PCDB của Ban chỉ đạo huyện; phối hợp với ngành y tế và các ban, ngành, đoàn thể 

tuyên truyền, vận động đoàn viên và nhân dân về các biện pháp PCDB. 

- Phụ trách xã Xuân Tân. 

22. Ông Đinh Quang Lại - Chủ tịch Hội CCB huyện, Ủy viên:  

- Chỉ đạo Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn triển khai kế hoạch PCDB của 

Ban chỉ đạo huyện; phối hợp với ngành y tế và các ban, ngành, đoàn thể tuyên 

truyền, vận động hội viên và nhân dân về các biện PCDB. 

- Phụ trách các xã Xuân Đài. 

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên thực hiện các nhiệm vụ 

khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 

nghiêm túc thực hiện nội dung Thông báo này. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Các đ/c thành viên BCĐ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trịnh Văn Hoàng 
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