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QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  

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 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm và áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 
dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 
trên toàn quốc; 

Căn cứ Công văn số 142-CV/TU ngày  09/9/2021 của  Ban Thường vụ Thị ủy 
về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã 
trong tình hình mới; 

Xét đề nghị của Phòng Y tế và Văn phòng HĐND và UBND thị xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Hoài Nhơn (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy); gồm các ông có tên sau đây: 

1. Chỉ huy trưởng:  

Ông Phạm Trương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã. 

2. Các Phó Chỉ huy trưởng: 

- Ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã. 

- Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã. 

- Ông Trần Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã. 

- Ông Nguyễn Văn Lý, Trưởng phòng Y tế thị xã. 

- Mời ông Nguyễn Văn Đẹp, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã. 
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3. Các thành viên: 

- Ông Huỳnh Ngọc Tín, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã. 

- Ông Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng Công an thị xã. 

- Bà Nguyễn Thị Hoài Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. 

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. 

- Ông Đặng Đức Đạo, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã. 

- Ông Đặng Đức Toàn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã. 

- Ông Trần Đình Tổng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kinh tế thị xã. 

- Ông Hồ Hưởng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã. 

- Ông Hàn Trung Hậu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam. 

- Ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã. 
- Ông Trần Hữu Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã. 

- Ông Ngô Đình Tuy, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

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

- Ông Trần Văn Thư – Giám đốc BQL dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã. 

- Ông Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị  xã. 

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

- Ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá - Khu neo đậu 
tránh trú bão tàu cá Tam Quan tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Ông Nguyễn Văn Danh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 Bình Định. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh và Thị ủy, UBND thị xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn thị xã. 

2. Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các phòng, ban, ngành các cơ quan 
liên quan và UBND các xã, phường xử lý các thông tin khẩn cấp về tình hình 
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã.  

3. Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, 
UBND xã, phường, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND, Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19, Trung tâm Chỉ huy cấp xã, phường; các phòng, ban, ngành, 
cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các biện pháp, yêu 
cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh; 
đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân 
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có thành tích xuất sắc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và đề 
nghị xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm. 

5. Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả triển khai công tác phòng chống 
dịch trên địa bàn cho Thị ủy, UBND thị xã và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 của thị xã. 

6. Trung tâm Chỉ huy hoạt động theo mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng trong 
những trường hợp cấp bách để đáp ứng với diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa 
bàn thị xã (thực hiện phong tỏa vùng dịch, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-
TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan); 
làm việc theo nguyên tắc thời chiến, thực hiện chế độ chỉ đạo trực tiếp, mệnh lệnh 
tại chỗ; chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch COVID-19 của thị xã trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải 
pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã, đảm bảo, kịp 
thời, hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn thị xã; quyết định 
xử lý ngay tất cả các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền được giao.  

Điều 3. Hoạt động của Trung tâm Chỉ huy 

1. Trung tâm Chỉ huy đặt tại trụ sở UBND thị xã (địa chỉ: 06, đường 28/3,  
phường Bồng sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Trung tâm Chỉ huy tự giải 
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm 
Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin 
khẩn cấp, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản 
lý Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có tên tại Điều 1; Chủ tịch UBND các xã, phường; các cá nhân có 
tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 
- Thường trực Thị uỷ (b/c); 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 
- Lưu: VT. 

 

 
 
 

 
 
 

Phạm Trương 
 
 
 
 
 
 


	- Ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan tham gia làm thành viênBan Chỉ đạo.
	- Ông Nguyễn Văn Danh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 Bình Định.
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