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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên  

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã 

  
 

CHỈ HUY TRƢỞNG TRUNG TÂM CHỈ HUY 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

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 Quyết định số 121327 /QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND thị xã 

về thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Hoài Nhơn; 

Căn cứ Quyết định 01/QĐ-TTCH ngày 10/9/2021 của Chỉ huy trưởng 

Trung tâm Chỉ huy Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch COVID-19 thị xã Hoài Nhơn;  

 Xét đề nghị của cơ quan thường trực của Trung tâm Chỉ huy. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch COVID-19 thị xã Hoài Nhơn (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ 

huy), cụ thể như sau: 

1. Ông Phạm Trương – Chủ tịch UBND thị xã - Chỉ huy trưởng 

Chịu trách nhiệm chung, trực tiếp chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện 

các hoạt động của Trung tâm Chỉ huy và công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên phạm vi toàn thị xã theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế, các Sở, 

ngành, Ban Thường vụ Thị ủy và theo quy định của pháp luật.  

2. Ông Phạm Văn Chung – Phó Chủ tịch Thường trực Phó Chỉ huy trưởng 

- Làm nhiệm vụ Thường trực Trung tâm Chỉ huy. Thay mặt Chỉ huy 

trưởng điều hành công việc, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Trung tâm Chỉ 

huy khi được Chỉ huy trưởng ủy quyền. Giúp Chỉ huy trưởng điều hành, chỉ đạo, 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực 

được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Chỉ huy trưởng về những nội 

dung, công việc được phân công.  
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- Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung công việc cụ thể theo 

Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

thị xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chỉ huy trưởng phân công. 

3. Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó Chỉ huy trưởng  

- Giúp Chỉ huy trưởng điều hành, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt 

động phòng, chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực được phân công phụ trách; chịu 

trách nhiệm trước Chỉ huy trưởng về những nội dung, công việc được phân công.  

- Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung công việc cụ thể theo 

Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

thị xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chỉ huy trưởng phân công. 

- Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phía Nam thị xã, gồm các xã, phường: Hoài 

Hảo, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Tân, Bồng Sơn, Hoài Hương, Hoài 

Xuân, Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Đức. 

4. Ông Trần Hữu Thảo - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó Chỉ huy trưởng  

- Giúp Chỉ huy trưởng điều hành, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt 

động phòng, chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực được phân công phụ trách; chỉ 

đạo, điều hành hoạt động chuyên môn về y tế; chịu trách nhiệm trước Chỉ huy 

trưởng về những nội dung, công việc được phân công.  

- Phê  duyệt các trường  hợp  phải  áp  dụng  biện  pháp  cách  ly  tập  

trung  và  kết  thúc  thời  gian cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung do 

thị xã thành lập (theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 

3817/QĐ-UBND ngày 15/9/2021). Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nội 

dung công việc cụ thể theo Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 thị xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được 

Chỉ huy trưởng phân công. 

- Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phía Bắc thị xã, gồm các xã, phường: Hoài 

Sơn, Hoài Châu Bắc, Hoài Châu, Hoài Phú, Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam 

Quan Nam. 

5. Ông Nguyễn Văn Đẹp - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã - Phó Chỉ huy trưởng 

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận và các hội, đoàn thể thực hiện 

công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, các nguồn 

lực xã hội phục vụ phòng, chống dịch. Phối hợp với chính quyền các cấp giám sát 

việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19. 

- Phụ trách phường Tam Quan Bắc. 

6. Ông Nguyễn Văn Lý – Trưởng Phòng Y tế - Phó Chỉ huy trưởng 

- Phối hợp với Trung tâm y tế tham mưu, điều hành hoạt động chuyên 

môn về y tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng nhân 
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lực, trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc… đáp ứng công tác phòng, 

chống dịch.  

- Tham mưu xây dựng phương án, kịch bản chống dịch theo các cấp độ 

trên địa bàn thị xã. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các 

biện pháp giãn cách xã hội, cách ly, giám sát y tế, quyết định phạm vi, cấp độ 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ứng với từng mức độ nguy cơ.  

- Tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

hằng ngày báo cáo Trung tâm Chỉ huy. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy; 

dự thảo các văn bản báo cáo cho Trung tâm chỉ huy tỉnh và các văn bản khác 

theo chỉ đạo của Chỉ huy trưởng.  

7. Ông Trần Hữu Vinh – Giám đốc Trung tâm y tế - Thành viên 

- Phối hợp với Phòng y tế tham mưu, điều hành hoạt động chuyên môn về 

y tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; điều hành hoạt động điều trị 

bệnh nhân COVID-19 theo phân cấp.  

- Tiếp nhận, phân luồng, sàng lọc, xử lý tại chỗ, thu dung, bố trí cách ly, 

theo dõi, điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm hoặc bị nhiễm 

COVID-19; trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các công việc được phân công 

thuộc lĩnh vực y tế.  

- Đảm bảo về nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế, bố trí sắp xếp hợp lý đội 

ngũ nhân viên y tế để vừa phục vụ công tác phòng, chống dịch, vừa bảo đảm 

công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Phối hợp với UBND các xã, 

phường chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, 

thuốc… đáp ứng công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ.  

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã đảm bảo an toàn, kịp thời, hiệu quả.  

- Tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

hằng ngày báo cáo Trung tâm Chỉ huy.  

8. Ông Huỳnh Ngọc Tín - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã - Thành viên 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tham mưu thành 

lập, quản lý, vận hành các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 

theo quy định; sẵn sàng phương án mở rộng các khu cách ly tập trung; chủ động 

điều phối, phân luồng và thống nhất sử dụng các khu cách ly tập trung một cách 

hiệu quả, phù hợp. 

- Phối hợp triển khai bệnh viện dã chiến theo chỉ đạo của cấp trên trong 

trường hợp dịch lan rộng. Sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

tình huống khẩn cấp hoặc cần thiết về dịch bệnh.  
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- Phụ trách xã Hoài Sơn. 

9. Ông Võ Văn Thạnh - Trưởng Công an thị xã - Thành viên 

- Chỉ đạo lực lượng công an chủ động triển khai công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và các cơ sở cách ly tập trung, cách 

ly điều trị, các khu vực phong tỏa ổ dịch; xử lý các trường hợp vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch theo thẩm quyền.  

- Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, 

quản lý chặt thường trú, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, phát hiện sớm các 

trường hợp có yếu tố dịch tễ (đi/về từ vùng dịch) để phối hợp triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch. Thực hiện đấu tranh, xác minh và xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân lan truyền thông tin không chính xác về tình hình dịch, gây hoang 

mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các đơn vị liên quan trong việc giám 

sát, truy vết, cách ly người nghi/mắc COVID-19 và các đối tượng nguy cơ. 

- Điều hành các lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ tại các chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; tuần tra, kiểm soát các phương tiện 

giao thông; sẵn sàng phương án huy động lực lượng tham gia các hoạt động 

khác theo chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy.  

- Chỉ đạo lực lượng công an chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác 

các luận điệu chống phá của các lực lượng thù địch, đối tượng xấu trên không 

gian mạng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

- Phụ trách phường Hoài Xuân. 

10. Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo – 

Thành viên 

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc chủ động triển khai 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của 

ngành y tế. Phối hợp huy động viên chức ngành Giáo dục tham gia công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tăng cường truyền thông, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh 

và cán bộ, giáo viên; tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho giáo 

viên và học sinh. Chỉ đạo tổ chức giảng dạy hoặc cho học sinh trên địa bàn thị 

xã nghỉ học phù hợp với tình hình dịch bệnh.  

- Phụ trách phường Hoài Đức. 

11. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng Văn hóa và TT - Thành viên 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên 

thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để người dân, 

doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 
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- Tham mưu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phòng, chống dịch. Hướng dẫn, tuyên truyền người dân sử dụng các ứng dụng 

khai báo y tế điện tử, nCovi, Bluzone, quét mã QR. 

- Phối hợp với doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên 

lạc thông suốt, an toàn để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

thị xã. 

- Theo dõi, kiểm tra, rà soát tình hình thông tin trên báo chí, thông tin trên 

dịch vụ viễn thông, internet và mạng xã hội về dịch bệnh COVID-19. Phối hợp 

với lực lượng công an xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lan truyền 

thông tin không chính xác về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng, 

ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.  

- Phụ trách phường Hoài Thanh Tây. 

12. Ông Đặng Đức Đạo – Trưởng Phòng Lao động – TBXH - Thành viên 

- Tham mưu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt 

qua khó khăn do dịch bệnh, nhất là đối với đối tượng chính sách, đối tượng bảo 

trợ xã hội. 

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 

46/2021/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định ... 

- Phụ trách xã Hoài Châu. 

13. Ông Hồ Hưởng – Trưởng Phòng Tài nguyên và MT – Thành viên 

Kiểm tra, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra, đôn đốc công 

tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thị xã, thực hiện tốt 

các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Xử lý nghiêm các hành vi 

lợi dụng tình hình dịch bệnh, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai, môi 

trường, khoáng sản. 

- Phụ trách xã Hoài Phú và phường Hoài Hảo. 

14. Ông Đặng Đức Toàn – Trưởng Phòng Tài chính – KH - Thành viên 

Tham mưu UBND thị xã đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống 

dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật. 

- Phụ trách phường Hoài Tân. 

15. Ông Trần Đình Tổng – Phó phòng phụ trách Phòng Kinh tế - Thành viên 

- Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch trên lĩnh vực công thương: chợ, 

các cụm công nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh.  

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về cung ứng lương thực, thực 

phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác phục vụ nhân dân; có phương án dự trữ 
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trong tình huống phải kéo dài hoặc bổ sung các biện pháp giãn cách, phong tỏa 

trên địa bàn thị xã.  

- Phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan 

xây dựng phương án tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho người dân trong vùng có 

dịch (nếu có).  

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong 

hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh. Phối hợp với các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, phường chuẩn bị sẵn phương án và lực lượng xử lý tình huống khi 

có dịch phát sinh tại các cụm công nghiệp.  

- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh thường xuyên đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm dịch COVID-19; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh hạn chế 

tiếp xúc; sẵn sàng phương án xử lý khi xuất hiện ca bệnh F0 tại nhà máy. Hướng 

dẫn phương án sản xuất “03 tại chỗ” hoặc “01 cung đường 02 điểm đến” để triển 

khai thực hiện tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý.  

- Phụ trách xã Hoài Mỹ. 

16. Ông Hàn Trung Hậu – Trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam - 

Thành viên 

- Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền có hành trình từ địa 

phương khác đến, thống kê danh sách thuyền viên theo dõi phục vụ truy xuất khi 

cần thiết. 

- Nắm tình hình địa bàn, phối hợp các lực lượng chức năng và UBND các 

xã, phường tuyên truyền, rà soát, nắm chắc danh sách các gia đình có người đến 

hoặc đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch về nhà và danh sách người nước 

ngoài hiện đang ở khu vực biên giới biển. 

- Phụ trách phường Hoài Hương. 

17. Ông Lê Văn Hùng – Trưởng Phòng Quản lý đô thị - Thành viên 

- Chịu trách nhiệm huy động phương tiện (xe ô tô), kể cả trưng dụng theo 

quy định, phân công lực lượng tổ chức đưa người thuộc diện phải cách ly y tế, 

đến khu cách ly tập trung theo quy định và theo thẩm quyền. 

- Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý, phòng chống dịch 

bệnh COVID-19, đảm bảo sản xuất an toàn tại các công trình xây dựng trên địa 

bàn thị xã. 

- Hướng dẫn hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trong thời gian 

giãn cách xã hội; đảm bảo hoạt động vận tải vận chuyển hàng hóa lưu thông qua 

các Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến đường địa phương. 

- Phụ trách phường Tam Quan. 

18. Ông Ngô Đình Tuy – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

- Thành viên 

- Phối hợp với các thành viên Trung tâm Chỉ huy tham mưu Chỉ huy 

trưởng, Phó Chỉ huy trưởng triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa 
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bàn thị xã; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chỉ huy 

trưởng và Phó Chỉ huy trưởng. 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan 

cung cấp thông tin, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết phục vụ Trung tâm Chỉ huy.  

- Kịp thời báo cáo, đề xuất Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng đối với 

những vấn đề phát sinh. 

19. Ông Trần Đinh – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã - 

Thành viên - Tổ trưởng Tổ giúp việc cho Trung tâm Chỉ huy.  

 - Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả triển khai công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn thị xã; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp 

của Trung tâm Chỉ huy; dự thảo văn bản thông báo kết luận các cuộc họp của 

Trung tâm Chỉ huy. 

- Kịp thời báo cáo, đề xuất Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng đối với 

những vấn đề phát sinh.    

20. Ông Trần Văn Thư – Giám đốc BQL dự án ĐTXD và PTQĐ - Thành viên 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 

đối với từng công trình đang quản lý. 

- Kiểm tra, hướng dẫn nhà thầu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, đảm bảo sản xuất an toàn tại các công trình xây dựng. 

- Phụ trách phường Hoài Thanh. 

 21. Ông Nguyễn Văn Vỹ -  Giám đốc Trung tâm văn hóa – Thông tin – 

Thể thao - Thành viên 

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch 

COVID-19. Tăng thời lượng, tần suất thông tin về tình hình dịch bệnh chính 

xác, kịp thời để người dân chủ động, chung tay phòng chống dịch, không hoang 

mang, lo lắng. 

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch 

COVID-19 phù hợp với từng giai đoạn, từng mức độ nguy cơ của dịch bệnh. 

- Phụ trách xã Hoài Hải. 

 22. Bà Trương Thị Thúy Ức - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị 

xã – Thành viên 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các ban, ngành liên quan và các địa 

phương triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; đồng 

thời phòng ngừa dịch bệnh gia súc, gia cầm có thể lây sang người; đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm theo quy định để phòng, chống dịch bệnh ở người. 

- Phụ trách xã Hoài Châu Bắc. 

23. Ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Ban Quản lý cảng cá và Dịch vụ 

đô thị - Thành viên  
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Phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và UBND phường Tam 

Quan Bắc quản lý tàu cá, ngư dân và hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, bến cá 

tại Cảng cá Tam Quan. Chỉ đạo thực hiện các dịch vụ công đô thị, vệ sinh môi 

trường, tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thuộc phạm vi 

quản lý; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

- Phụ trách phường Tam Quan Nam. 

24. Ông Nguyễn Văn Danh - Đội trưởng Đội QL thị trường số 1 - Thành viên 

Tăng cường thực hiện công tác quản ký thị trường, chống buôn bán hàng 

giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; kiểm tra, xử theo quy định của pháp luật 

đối với các cơ sở kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh, có hành vi găm hàng, 

tăng giá, gây bất ổn thị trường, nhất là vật tư, trang thiết bị y tế. 

- Phụ trách phường Bồng Sơn. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, cơ quan Thường trực 

Trung tâm Chỉ huy (Phòng Y tế), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, 

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các xã, phường và các ông, bà 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: CHỈ HUY TRƢỞNG 
- Như Điều 2; 

- Trung tâm Chỉ huy tỉnh (báo cáo);  

- TT. Thị ủy (báo cáo); 

- Ban chỉ đạo PCD của Thị ủy; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Phạm Trƣơng 
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