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              Sa Thầy, ngày        tháng     năm 2020 

                                  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ xung kích ứng phó với tình hình khẩn do dịch bệnh  

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra  

trên địa bàn huyện Sa Thầy 
                        

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY 
 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;   

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Sa Thầy về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

Corona; 

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Sa Thầy về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra huyện Sa Thầy 

(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện,  
 

                                            QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ xung kích ứng phó với tình hình khẩn cấp do dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra (gọi tắt là Tổ 

xung kích) gồm các Ông, Bà có tên như sau: 

1. Bà Y Sâm - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Ban Thường trực 

Ban Chỉ đạo – Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Phó Trưởng 

Ban Chỉ đạo (cơ quan Thường trực) – Tổ phó; 

3. Các thành viên: 

- Ông Nguyễn Tiến Dụng, Trưởng Phòng Y tế; 

- Ông Trần Văn Tiên, Trưởng Phòng Văn hóa Thông Tin; 

- Ông Trương Anh Tài, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch 

và Truyền thông; 

- Ông Lê Khắc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Ông Đinh Ngọc Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Cán bộ Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - Trung tâm Y tế. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Điều 2.  

1. Tổ xung kích có nhiệm vụ chủ động ứng phó với tình hình khẩn cấp do 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virut Corana gây ra, nhiệm vụ 

của thành viên do tổ trưởng trực tiếp phân công. 



2. Thành viên Tổ xung kích làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virut Corona gây ra; 

3. Tổ trưởng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện. Tổ phó sử dụng 

con dấu của cơ quan, đơn vị công tác khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

4. Tổ xung kích tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Thủ trưởng các ngành có 

liên quan và các Ông, Bà có tên trên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

       Nơi nhận: 
 

- Như Điều 3;  

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Lưu VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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