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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy chế hoạt động Trung tâm Chỉ huy phòng, chống  

dịch Covid-19 xã Thọ Tiến 

CHỈ HUY TRƯỞNG TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNGDỊCH COVID-19 

XÃ THỌ TIẾN: 

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

Căn cứ Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn 

quốc;   

Căn cứ Quyết định số 169/ QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND xã về 

việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 xã Thọ Tiến;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Thọ Tiến “. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.  

Các Thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Thọ 

Tiến,các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2 QĐ; 
- BTV Đảng ủy (b/c); 

- Lưu VP-UBND xã. 

CHỈ HUY TRƢỞNG 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 HUYỆN TRIỆU SƠN 

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Trung tâm 

Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 huyện Triệu Sơn) 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

 1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, chế độ làm việc, chế độ họp, báo cáo 

và kinh phí hoạt động của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 xã 

Thọ Tiến (sau đây viết tắt là Trung tâm Chỉ huy).  

2. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.  

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động  

1. Trung tâm Chỉ huy hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập 

thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

 2. Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy được sử dụng con dấu của Ủy ban 

nhân dân xã. 

 3. Trạm y tế xã là cơ quan thường trực Trung tâm Chỉ huy; các thành 

viên Trung tâm Chỉ huy hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được phân công 

nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về công việc của mình trước Chỉ huy Trưởng Trung 

tâm Chỉ huy.  

Chƣơng II 

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM 

Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy  

1. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Chỉ huy Quốc 



gia và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện, UBND huyện, Ban 

Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã, UBND 

xã để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.  

 2. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp, các vấn đề phát sinh về tình hình 

dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn xã để chỉ đạo xử lý kịp thời; 

trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND 

xã để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch bệnh lây lan. 

 3. Chỉ đạo, điều hành, điều phối giữa các bộ phận, các cơ quan, đơn vị 

thôn trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Nắm bắt, tiếp 

nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. 

 4. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn xã trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo, triển khai kịp thời 

các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, đời 

sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. 

 5. Báo cáo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Ủy 

ban nhân dân huyện về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn xã hàng ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu.  

Chƣơng III 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 

Điều 4. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy  

1. Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy, 

UBND xã trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện 

pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu 

quả không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã.  

2. Chỉ huy trưởng,  Phó chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ 

huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của UBND xã 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin, chỉ 

đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực 

được phân công phụ trách.  



3. Trung tâm Chỉ huy có Tổ giúp việc do Công chức Văn phòng UBND 

xã là Tổ trưởng và tổ viên là cán bộ, công chức liên quan.  

4. Trung tâm Chỉ huy phân công thường trực 24/24. Các thành viên Trung 

tâm chỉ huy thuộc: Trạm Y tế, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Văn phòng 

UBND xã, cử cán bộ, công chức  thường trực để tiếp nhận thông tin, kịp thời 

báo cáo Chỉ huy trưởng,  Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm chỉ 

huy phụ trách, theo dõi lĩnh vực để kịp thời xử lý hoặc đề  xuất với Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã, UBND xã để 

chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

thẩm quyền.  

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

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên, cơ quan Thường trực 

Trung tâm Chỉ huy  

1. Chỉ huy Trưởng: - Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Trung tâm 

Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 huyện, UBND huyện, Ban Thường vụ 

Đảng ủy, UBND xã về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

dịch COVID-19.  

- Chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Chỉ huy Quốc gia, Thường trực 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng 

ủy về phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xem xét, chỉ đạo, giải quyết những 

công việc vượt thẩm quyền được giao.  

- Đảm bảo sự điều hành thống nhất, toàn diện và phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho  Phó chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy; Trực tiếp chỉ 

đạo, kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống dịch 

COVID19 trên địa bàn toàn xã. 

 - Chỉ huy trưởng sử dụng con dấu, bộ máy của UBND xã để thực hiện 

nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy.  

2. Phó Chỉ huy Trưởng Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, nắm tình hình, đôn 

đốc việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 ở lĩnh vực, địa bàn, cơ quan 

được phân công phụ trách. Trường hợp Chỉ huy trưởng ủy quyền cho Phó Chỉ 

huy trưởng giải quyết các công việc của Trung tâm Chỉ huy thì được phép sử 

dụng con dấu, bộ máy, của cơ quan trong phạm vi và quyền hạn được ủy quyền.  



3. Thành viên Chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai các biện pháp để 

thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.  

4. Cơ quan Thường trực  được sử dụng bộ máy của cơ quan để phục vụ 

hoạt động của Trung tâm Chỉ huy; chủ trì tham mưu, giúp việc Trung tâm Chỉ 

huy về quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung phòng, chống dịch COVID-19.  

Điều 6.Kinh phí hoạt động của Trung tâm Chỉ huy  

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Chỉ huy từ nguồn ngân sách nhà nước 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.Giao công chức Tài chính - Kế toán tham 

mưu bố trí kinh phí theo tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định.  

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Triển khai thực hiện quy chế  

Các thành viên Trung tâm Chỉ huy căn cứ Quy chế này để thực hiện, đảm 

bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình triển khai thực 

hiện quy chế, nếu có vấn đề gì vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi quy chế hoặc 

khi có sự thay đổi thì các Thành viên Trung tâm Chỉ huy thông báo bằng văn 

bản về Phó Chỉ huy Trưởng để tổng hợp, trình Chỉ huy Trưởng xem xét, quyết 

định./. 
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