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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19  

trên địa bàn huyện Thanh Trì 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ 
 

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 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về 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 Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để 

phòng chống dịch Covid-19; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,          

Trưởng phòng Y tế huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện Thanh Trì, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Chỉ huy trưởng 

- Ông Nguyễn Tiến Cường  - Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phó Chỉ huy trưởng 

- Bà Phạm Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch UBND huyện (Phó Chỉ huy 

Trưởng Thường trực); 

- Ông Nguyễn Huy Toàn   - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ông Nguyễn Văn Hưng  - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ông Nguyễn Tiến Trung - Trưởng phòng Y tế huyện. 

3. Các Ủy viên 

- Ông Nguyễn Thế Hùng  - Trưởng Công an huyện; 

- Ông Hoàng Mạnh Hùng  - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; 

- Ông Khuất Văn Sơn  - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Ông Chử Minh Quân  - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Bà Phạm Thị Thùy Vân  - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh - Trưởng phòng Kinh tế huyện; 

- Ông Nguyễn Duy Tấn   - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 
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- Ông Triệu Đình Hiệp  - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện; 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn   - Trưởng phòng Lao động - TBXH huyện 

* Sở Chỉ huy đặt tại trụ sở UBND huyện; cơ quan thường trực Sở Chỉ huy 

là phòng Y tế huyện. 

Số điện thoại: 0912654566 – 0913599556. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Sở Chỉ huy 

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch 252/KH-UBND ngày 24/7/2021 

của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND; 

2. Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình dịch Covid-19; dự báo tình 

huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch; tiếp nhận và xử lý thông tin liên 

quan đến dịch. Chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện. Quyết định phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở các 

xã, thị trấn, các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và có nguy cơ. Trường 

hợp vượt thẩm quyền, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường 

vụ Huyện ủy, UBND Thành phố về áp dụng các phương án, biện pháp theo quy 

định của pháp luật. Chỉ đạo tuần tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi 

phạm trong công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của 

người dân trên địa bàn huyện. 

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Sở Chỉ huy Thành phố theo    

quy định. 

4. Sở Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chỉ huy trưởng phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên Sở Chỉ huy. 

5. Chỉ huy Trưởng và Phó Chỉ huy Trưởng Thường trực sử dụng con dấu 

của UBND huyện, các Phó Chỉ huy Trưởng Sở chỉ huy sử dụng con dấu của cơ 

quan, đơn vị mình đang công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

6. Sở chỉ huy và cơ quan thường trực Sở chỉ huy làm việc 24/24 giờ. Kinh 

phí hoạt động của Sở Chỉ huy (nếu có) được bố trí trong dự toán ngân sách 

phòng chống dịch Covid-19 của huyện và được chi trả theo quy định hiện hành. 

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành   

Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND Thành phố (để b/cáo); 

- Sở Y tế Hà Nội (để p/hợp); 

- TT HU - TT HĐND huyện (để b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện, các Ban Đảng, VPHU, 

các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT.  
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