ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG XƢƠNG

Số: 3818 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Quảng Xương, ngày 29 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19
huyện Quảng Xƣơng
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƢƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND huyện về
việc đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút
Corona gây ra trên địa bàn huyện Quảng Xương;
Căn cứ Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Hướng dẫn số 636/CV-BCĐ ngày 18/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc ban hành qui định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế và cán bộ, công chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nôi vụ và Trưởng phòng y tế huyện Quảng
Xương về việc kiện toàn Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quảng
Xương gồm các Ông(bà) sau:
1. Ông:

Nguyễn Đình Dự

Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ trưởng

2. Ông:

Tào Quang Chiến

Trưởng công an huyện

Tổ phó

3. Ông:

Nguyễn Văn Chiến

GĐ Trung tâm y tế huyện

Tổ phó

4. Ông:

Mai Văn Thắng

CHT BCH QS huyện

Thành viên

5. Ông:

Lê Văn Trưởng

Trưởng phòng y tế huyện

Thành viên

6. Ông:

Nguyễn Văn Nhiên

GĐ Bệnh viện ĐK huyện

Thành viên

7. Ông:

Nguyễn Minh Đức

Phó trưởng CA huyện

Thành viên

8. Ông:

Hoàng Văn Biên

Đội Trưởng XDPT CA huyện

Thành viên

9. Bà:

Nguyễn Thị Trang

Cán bộ Trung tâm y tế huyện

Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ giám sát:
- Tổ giám sát có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ Ban Chỉ đạo tỉnh về những
người nhập cảnh vào địa phương, chỉ đạo, rà soát và tổng hợp thông tin có liên
quan từ cấp xã, thị trấn để báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện
và Sở Y tế Thanh Hóa cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để kịp thời triển khai
các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch theo quy định.
- Chỉ đạo các hoạt động của Tổ giám sát cấp xã, thị trấn; đảm bảo các điều
kiện để Tổ giám sát hoạt động hiệu quả.
- Tổ giám sát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Chịu sự chỉ đạo của Trưởng
Ban phòng chống dịch Covid – 19 huyện.
- Thường xuyên báo cáo kết quả Chủ tịch UBND huyện và Thường trực Ban
chỉ đạo huyện để báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết
định số 1183/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Quảng
Xương.
Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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 quyết định;

CHỦ TỊCH

- TT.HU-HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã,thị trấn (thực hiện);
- Các thành viên Tổ giám sát (thực hiện);
- Lưu VT.

Trần Anh Chung

