
UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     XÃ XUÂN THỌ                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  Số:      /QĐ- UBND                  Xuân Thọ, ngày 05 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

      V/v thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Xuân Thọ 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN THỌ 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6  năm 

2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 23/11/2019; 

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

Căn cứ công văn số 13606/UBND-VX v/v khẩn trương thành lập Trung tâm 

Chỉ huy phòng chống dịch Covid -19 các cấp; 

Theo đề nghị của Trưởng trạm y tế , văn phòng UBND xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.Thành  lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã 

Xuân Thọ gồm các ông, bà có tên sau: 

I. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy: 

1. Ông Lê Văn Hoan Chủ tịch UBND xã Chỉ huy trưởng; 

2. Ông Nguyễn Văn Hải PCT. UBND xã Phó CHT TT; 

3. Ông Lê Văn Long Trưởng CA xã Thành viên; 

4. Ông Lê Thanh Minh CHT Quân sự Thành viên; 

5. Ông Trịnh Văn Cương Trưởng Trạm y tế TV Thường trực 

6.Ông Lê Ngọc Trí Chủ tịch HCCB xã Thành viên; 

7. Ông Lê Ngọc Trụ Chủ tịch HND xã Thành viên; 

8. Bà Hoàng Thị Mơ Chủ tịch HLHPN xã Thành viên; 

9. Ông Phạm Xuân Tự Bí thư Đoàn xã Thành viên; 

10. Bà Lê Thị San Công chức VP-TK Thành viên; 

11. Bà Lê Thị Hường Công chức  KTNS Thành viên; 

12. Ông Lê Văn Tuấn Công chức ĐC-XD Thành viên; 

13. Ông Lê Quang Cường Công chức VH-XH Thành viên; 

14. Ông Vũ Văn Hưng Công chức TP-HT Thành viên; 

15. Bà Lê Thị Hương  CC. NN-NTM Thành viên; 

16. Bà: Lê Thị Nguyệt CC. LĐTBXH Thành viên; 

17. Ông: Lê Văn Hợi CC VP-TK,  Thành viên; 

II.Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy trưởng:  

Trung tâm Chỉ huy đặt tại Trụ sở UBND xã Xuân Thọ, Thôn 2, xã Xuân Thọ, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 



+ Đường dây nóng: 

1. Ông: Lê Văn Hoan, Điện thoại: 0915.251.966 

2. Ông: Trịnh Văn Cương, Điện thoại: 0977.576.460 

3. Ông: Lê Văn Long, Điện thoại: 0936.999.569 

Điều 2.  Nhiệm vụ của Trung tâm chỉ huy. 

1. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của cấp trên ,Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 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, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống COVID-19 xã, 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  ban, ngành và các 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 ban, ngành, 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 ban, ngành, 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 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, Ủy ban nhân dân 

xã về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã hàng ngày hoặc 

đột xuất khi có yêu cầu.  

Điều 3.  Kinh phí hoạt động của Trung tâm Chỉ huy từ nguồn ngân sách nhà 

nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Giao bộ phận Tài chính - Kế hoạch  xã 

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

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

       Văn phòng UBND xã, Trạm y tế, các Ban ngành có liên quan và các ông, bà 

có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 
        Nơi nhận :   
   - UBND huyện (b/c);                                                                              

   - TV-TT (b/c); 

   - Như  Điều 3 (T/h); 

   - Lưu VP UB xã. 

                                                                                        

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

                           

                           Lê Văn Hoan 
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