UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƯ ĐANG YA
Số: 61 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chư Đang Ya, ngày 10 tháng 7 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 xã Chư Đang Ya

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (năm 2015);
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một
số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/ 02/ 2021 của UBND tỉnh Gia Lai
về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Gia
Lai;
Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 01/06/2021 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 của
tỉnh Gia Lai;
Xét đề nghị của Trạm Y tế xã tại Tờ trình số 05/TTr-TYT ngày 05/7/2021 về
việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Chư Đang Ya;
Theo đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Chư
Đang Ya (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Trưởng Ban chỉ đạo: Chủ tịch UBND xã.
2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Đinh Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND
xã.
3. Phó Trưởng ban: Trưởng trạm Y tế xã.
4. Ủy viên: 02 Công chức Văn hóa – Xã hội; Trưởng Công an xã; Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; 02 Công chức Tài chính- Kế toán; Công chức Địa
chính – Nông nghiệp; Công chức Địa chính - Xây dựng; 02 Công chức Tư pháp –
Hộ tịch; 02 Công chức Văn phòng – Thống kê; Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu
học & Trung học cơ sở; Thôn trưởng 07 thôn, làng.
5. Mời Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể sau tham gia làm Uỷ viên: Chủ tịch
Uỷ ban Mặt trận TQVN xã; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; Chủ tịch Hội Nông

dân xã; Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM; Chủ tịch Liên đoàn Lao động xã, Chủ
tịch Hội Cựu chiến binh xã.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
- Giúp UBND xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các
phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và
Trưởng thôn các thôn làng trong việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống
dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn xã.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những
nội dung, công việc được phân công; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc
các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 theo lĩnh
vực ngành, địa bàn phụ trách.
- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các ban, ngành của xã, các cơ quan, đơn vị có
liên quan và Trưởng thôn triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid- 19 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban
Chỉ đạo Quốc gia; chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương; của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; của Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch
UBND huyện, UBND xã, Chủ tịch UBND xã và các quy định của pháp luật.
- Hằng ngày báo cáo Chủ tịch UBND xã, các cấp có thẩm quyền về tình hình
dịch bệnh.
- Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo
sự phân công của Trưởng ban.
- Trưởng Ban Chỉ đạo và phó Trưởng Ban Thường trực sử dụng khuôn dấu
của UBND xã, Phó Trưởng ban sử dụng khuôn dấu của Trạm Y tế xã trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ.
Điều 3. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 của xã là Văn phòng UBND xã, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện
cần thiết để Ban Chỉ đạo hoạt động và có trách nhiệm tham mưu cho Trưởng Ban
Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Thành lập Ban Thường trực của Ban Chỉ đạo xã về phòng, chống dịch
bệnh CoVid - 19 gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Đinh Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Thường
trực Ban Chỉ đạo - Trưởng ban.
2. Trưởng trạm Y tế xã Chư Đang Ya, Phó trưởng Ban Chỉ đạo - Phó Trưởng ban.
3. Các Ủy viên:
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Công chức Văn phòng – Thống kê
- Ông Thái Hùng Tiên – Công chức Văn hóa – Xã hội
- Ông Dương Thành Nam - Trưởng Công an xã.
- Ông Mai Văn Phước - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã.
- Bà Nguyễn Thị Hồng – Công chức Tài chính – Kế toán
- Bà Huỳnh Thị Kim Hương – Phó trưởng trạm y tế xã
- Bà Vũ Thụy Ngọc Phượng - Công chức Văn hóa – Xã hội
- Bà Nguyễn Thị Hợp – Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điều 5. Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ
- Giúp Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo của xã thực hiện kịp thời các
văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo hướng
dẫn của Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh; của Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, UBND xã, Chủ
tịch UBND xã và các quy định khác có liên quan trong công tác phòng, chống
Covid- 19 và triển khai đến các ban ngành, đoàn thể, Trưởng thôn và các đơn vị có
liên quan.
- Thảo luận tập thể những vấn đề quan trọng trong công tác phòng chống dịch
bệnh Covid- 19 của xã trước khi trình Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xã
phê duyệt.
- Là đầu mối liên hệ với Ban Chỉ đạo của huyện, Trung tâm y tế huyện trong
công tác phòng, chống dịch Covid- 19 của xã. Chỉ đạo các cấp, các ngành có liên
quan thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn xã, đảm bảo thực
hiện toàn diện, đầy đủ, phối hợp chặt chẽ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo.
- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban chỉ
đạo ủy quyền. Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo, họp trực tuyến với Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế cũng như họp trực tuyến chỉ
đạo của tỉnh, huyện.
- Chỉ đạo phối hợp với các bên liên quan trong phòng ngừa, ngăn chặn phát
hiện dịch; tích cực kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến công tác phòng,
chống dịch Covid - 19.
- Chỉ đạo việc tổng hợp, phân tích tình hình, đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Theo
dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, thông tin kịp thời. Triển khai các biện pháp
đáp ứng phòng, chống dịch phù hợp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án,
để chủ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu các tình huống dịch bệnh xảy ra.
- Chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, cơ số thuốc,
hóa chất, phương tiện, vật tư y tế, bố trí nhân lực để sẵn sàng phòng, chống dịch
bệnh theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn,
dự phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế, người tiếp xúc tại cơ sở Y tế và phòng,
chống lây lan cho cộng đồng.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức mua sắm vật tư, trang thiết bị
dự phòng và nhân lực để triển khai các biện pháp giám sát dịch bệnh, cách ly y tế,
tiếp nhận, phân phối, tổ chức triển khai tiêm vắc xin Covid- 19 và đáp ứng phòng
chống dịch kịp thời.
- Thiết lập và thông báo rộng rãi đường dây nóng của ngành Y tế cho nhân dân
được biết, kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh về tình hình dịch bệnh để
có các biện pháp phòng, chống hiệu quả. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo
cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.
- Chịu trách nhiệm tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ
đạo xã các văn bản chỉ đạo và các báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid19.

Điều 6. Công chức Văn phòng – Thống kê, Trưởng trạm y tế xã, các ban
ngành đoàn thể, trưởng các ban ngành có liên quan, Trưởng thôn các thôn làng và
các thành viên có tên tại Điều 1, Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết
định số 05/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Uỷ ban nhân dân xã./.
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- UBND huyện;
- TT Y tế;
- TTr Đảng uỷ;
- TT HĐND xã;
- Các ban, ngành, đơn vị;
- MTrận, các Đ.Thể xã;
- Lưu: VP,VX .
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