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nhiệm vụ các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

Đoan Hùng (gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy). 
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hành Quyết định này./. 
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UBND HUYỆN ĐOAN HÙNG 

TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên  

của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đoan Hùng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TTCH ngày 03 tháng 9 năm 2021 của 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đoan Hùng) 

 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định chế độ làm việc, nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đoan Hùng (Trung tâm Chỉ huy); Cơ quan 

thường trực và các thành viên Trung tâm Chỉ huy. 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc 

1. Trung tâm Chỉ huy hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể 

lãnh đạo, cá nhân phụ trách về các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đoan Hùng. 

2. Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động 

của Trung tâm Chỉ huy và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện về các 

hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

3. Phó Chỉ huy trưởng Thường trực và Phó Chỉ huy truởng tham mưu, giúp 

việc cho Chỉ huy trưởng và thực hiện các nhiệm vụ theo sự ủy quyền hoặc phân 

công của Chỉ huy trưởng. 

4. Trung tâm Y tế huyện là cơ quan Thường trực của Trung tâm Chỉ huy, 

chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Trung tâm Chỉ huy và Chỉ huy 

trưởng. 

5. Trung tâm Chỉ huy thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, giúp việc trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

6. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy: 

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham mưu và giúp Chỉ 

huy trưởng triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; nội 

dung tham mưu phải đảm bảo kịp thời và chính xác. 

Chịu sự phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chỉ huy trưởng về 

nhiệm vụ được phân công; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và chủ động thực hiện 

nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động phối hợp với các thành viên khác để 
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đảmbảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; trường hợp 

không thống nhất giữa các thành viên hoặc vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn thì báo 

cáo Chỉ huy trưởng để xem xét quyết định. 

Tùy theo tình hình công tác và diễn biến dịch bệnh, việc phân công nhiệm 

vụ của các thành viên có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp. 

7. Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy truởng Thường trực và các Phó Chỉ huy 

trưởng được sử dụng con dấu do cơ quan, đơn vị mình quản lý và chịu trách nhiệm 

sử dụng bộ máy tổ chức (giúp việc, phương tiện, trang thiết bị...) của cơ quan, đơn 

vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chỉ huy trưởng. 

8. Ngoài nhiệm vụ được phân công, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực, các 

Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác 

do Chỉ huy trưởng ủy quyền hoặc phân công và tuyệt đối tuân thủ sự ủy quyền 

hoặc phân công của Chỉ huy trưởng. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM CHỈ HUY VÀ CÁC THÀNH VIÊN  

TRUNG TÂM CHỈ HUY 

 

Điều 3. Nhiệm vụ chung của Trung tâm Chỉ huy 

1. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Trung uơng; của Tỉnh, của 

Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện 

trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

2. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn 

huyện; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý 

kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp 

trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch bệnh Covid-19, trường hợp 

vượt quá thẩm quyền, báo cáo đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải 

pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra, đôn 

đốc, kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, 

Trung tâm Chỉ huy các xã, thị trấn, nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời 

chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách 

nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công 

tác phòng, chống dịch. 

Điều 4. Nhiệm vụ đồng chí Đào Quý Cường- Chỉ huy trưởng 

1. Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, 
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chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện về toàn 

bộ hoạt động và hiệu quả công việc của Trung tâm Chỉ huy; phân công và giám sát 

việc thực hiện các nhiệm vụ của Phó Chỉ huy trưởng Thường trực; các Phó Chỉ 

huy trưởng và các thành viên của Trung tâm Chỉ huy. 

2. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 

khai kịp thời các chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 huyện về các biện pháp hữu hiệu nhằm phòng, chống dịch 

Covid-19; huy động nguồn lực với phương châm “4 tại chỗ” để xử lý kịp thời khi 

có phát sinh dịch bệnh, không dể dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện. 

3. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Trung 

tâm Chỉ huy. 

Điều 5. Nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Anh Hùng - Phó Chỉ huy trưởng 

Thường trực: 

1. Thực hiện vai trò là Trường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện; Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn điều hành hoạt động chuyên 

môn y tế trong phòng, chống dịch Covid - 19. 

- Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 của huyện và rà soát, đảm bảo huy động các nguồn lực cho công tác 

phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” để tổ chức thực hiện. 

- Điều hành hoạt động của các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị Covid - 

19 trên địa bàn huyện (khi được thành lập). Đảm bảo số lượng, quy mô, cơ sở vật 

chất cho hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung; các cơ sở điều trị cho bệnh 

nhân Covid-19. 

2. Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương 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. 

3. Chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, quyết định phạm 

vi, mức độ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại từng khu vực, địa 

phương. Hướng dẫn đầy đủ về các biện pháp cách ly, giám sát y tế, bảo đảm thực 

hiện thống nhất tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện. 

4. Là người phát ngôn của Trung tâm Chỉ huy về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 của huyện. Điều hành hoạt động thông tin, báo chí về phòng, chống 

dịch Covid -19 trên địa bàn; 

5. Chỉ đạo công tác tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn huyện đảm bảo an 

toàn, kịp thời, hiệu quả. 

6. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid -19 liên quan đến các ngành, 

lĩnh vực phụ trách. 

Điều 6. Nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chỉ huy trưởng 

1. Điều hành thực hiện công tác xử lý môi trường đảm bảo công tác phòng, 
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chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

2. Chỉ huy và đảm bảo hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

3. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 liên quan đến các ngành, 

lĩnh vực phụ trách. 

Điều 7. Nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Đức Lương - Phó Chỉ huy trưởng 

1. Chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu đảm bảo bố trí kinh phí cho các 

hoạt động phòng chống dịch, huy động sự hỗ trợ kinh phí của các tổ chức; bố trí sử 

dụng và quản lý kinh phí phòng, chống dịch đúng quy định, hiệu quả nhất. Đảm 

bảo công tác hậu cần trong phòng, chống dịch Covid-19; điều hành cung ứng kịp 

thời xét nghiệm và truy vết. 

2. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội nhất là tại các địa bàn thực hiện 

giãn cách xã hội, cụm công nghiệp... Đảm bảo công tác an sinh xã hội đối với các 

địa bàn thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. 

3. Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt, nhất là hàng 

hóa thiết yếu phục vụ phòng chống dịch, phục vụ đời sống nhân dân và nguyên vật 

liệu sản xuất... đặc biệt là công tác vận chuyển bệnh nhân, người nghi nhiễm, các 

đối tượng nguy cơ đến cách khu điều trị, khu cách ly tập trung... 

4. Đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều 

kiện. 

5. Chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid - 19 kịp thời. 

Điều 8. Nhiệm vụ của Đồng chí Phùng Đức Ấm - Phó Chỉ huy trưởng: 

1. Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của toàn xã hội và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Chỉ đạo các tổ chức thành viên ở cơ sở tham gia phối hợp với các Tổ công 

tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh của địa phương để kiểm soát các yếu tố 

nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn. 

3. Kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ trong phòng chống dịch Covid-19. 

Điều 9. Nhiệm vụ của các thành viên Trung tâm Chỉ huy 

1. Nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện: 

- Phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện trong công 

tác phòng, chống dịch. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để khảo sát, tham mưu thành 

lập các cơ sở cách ly tập trung y tế đảm bảo về số lượng, quy mô, cơ sở vật chất 

cho hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung, đáp ứng kịp thời với các tình huống, 

diễn biến dich bệnh. Điều hành việc tiếp nhận, vận chuyển các trưòng hợp cách ly 
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tập trung theo quy định thuộc thẩm quyền quản lý về cơ sở cách ly tập trung; bàn 

giao theo đúng quy định khi kết thúc cách ly. 

- Điều hành công tác thiết lập, vận hành, tổ chức hoạt động các cơ sở cách ly 

tập trung được giao quản lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Chuẩn bị và huy động đủ quân số tham gia phối hợp hoạt động giám sát, 

điều trị các trường hợp bệnh; sẵn sàng triển khai cơ sở cách ly, phối hợp triển khai 

bệnh viện dã chiến trong truờng hợp dịch lan rộng và tình huống khẩn cấp về dịch 

bệnh. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện, con nguời ra 

vào khu vực có dịch bệnh khi có yêu cầu 

2. Nhiệm vụ của Trưởng Công an huyện: 

- Điều hành công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội; chú trọng kiểm soát và 

đảm bảo an ninh, trật tự cho các cơ sở cách ly tập trung, cách ly điều trị...các khu 

vực phong tỏa ổ dịch; chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp xã 

kiểm tra, giám sát, quản lý các trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, theo dõi 

sức khỏe tại nhà đảm bảo theo quy định; cưỡng chế cách ly y tế những trường hợp 

không chấp hành cách ly y tế theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

các quy định về phòng, chống dịch. 

- Điều hành các đơn vị chức năng 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 (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 cơ quan, đơn vị liên quan trong 

việc giám sát, truy vết, cách ly người nghi ngờ, mắc Covid-19 và các đối tượng 

nguy cơ. 

- Điều hành các cơ quan chức năng triển khai nhiệm vụ tại các Chốt kiểm 

soát phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện, sẵn sàng phương án huy 

động lực lượng tham gia các hoạt động khác theo chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy. 

3. Nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm Y tế: 

- Chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, xử 

lý dịch, tổ chức cấp cứu, điều trị bệnh nhân. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị khu vực cách ly, công 

tác phân tuyến, thu dung, điều trị bệnh nhân nhằm hạn chế tối đa tử vong; triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch lây lan cho cộng đồng, cho nhân viên y tế và 

người tiếp xúc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế sẵn sàng khởi động các Đội đáp ứng 

nhanh để chủ động ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. 
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Khi có yêu cầu, khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, cần được 

khám, cách ly và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm hạn 

sự chế lây lan của bệnh ra cộng đồng. 

- Quản lý chặt chẽ các trường hợp bệnh, phòng chống nhiễm khuẩn tại các 

cơ sở y tế không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế lây nhiễm 

dịch bệnh. 

- Đề xuất Trung tâm chỉ huy thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, giúp việc 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện công tác tiêm chủng Vacxin phòng Covid-19 đảm bảo theo đúng 

kế hoạch, an toàn, đúng quy định. 

4. Nhiệm vụ của Trưởng phòng Y tế: 

- Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo phân công của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng. 

 - Phối hợp với các thành viên Trung tâm chỉ huy, các cơ quan đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm chỉ huy.     

- Chỉ đạo cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về diễn 

biến tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện gửi phòng Văn hóa - Thông 

tin để cập nhật cơ sỡ dữ liệu phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của Trung tâm 

Chỉ huy. 

5. Nhiệm vụ của Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin: 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền và cung cấp thông tin nhanh, chính xác 

về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử huyện, mạng xã hội, mạng 

internet... để người dân chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-

19; 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tăng cường triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch như họp trực 

tuyến, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh như: Bản đồ dịch tễ, tra 

cứu danh sách các địa phương có dịch bằng mã QRCode, thông tin dịch bệnh theo 

thời gian thực... Hướng dẫn, tuyên truyền người dân sử dụng các ứng dụng khai 

báo y tế điện tử, NCovi, BlueZone, quét mã QRCode tại các điểm kiểm soát... 

- Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; theo dõi, kiểm tra, rà 

soát tình hình thông tin trên báo chí, thông tin trên dịch vụ viễn thông, mạng 

internet và mạng xã hội về dịch Covid-19; kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị, địa phuơng tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường 

hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. 

- Tổng hợp các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

huyện báo cáo Trung tâm Chỉ huy. 
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6. Nhiệm vụ của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; 

đồng thời, phối hợp với Trung tâm Y tế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phuơng 

quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và các chế độ thực hiện phòng, chống dịch Covid-

19 theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tham mưu bố trí cơ sở vật chất đảm bảo triển khai hoạt động các chốt 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Phối hợp với Trung tâm y tế, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị 

liên quan bố trí kinh phí xây dựng các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh 

nhân Covid- 19 trong trường hợp cần thiết. 

7. Nhiệm vụ của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT. 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các 

lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thuỷ lợi, an toàn nông sản, trong quá 

trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, các đơn vị liên quan để xây 

dựng phương án tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và 

cá nhân trong vùng có dịch (nếu có). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ 

huy trưởng Trung tâm chỉ huy huyện. 

8. Nhiệm vụ của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 liên quan đến các ngành, 

lĩnh vực phụ trách;  

- Phối hợp Công an huyện, Liên đoàn lao động huyện thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch tại Cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng và các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, rà soát tham mưu hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 theo các quy định hiện hành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ 

huy trưởng Trung tâm chỉ huy huyện. 

9. Nhiệm vụ của Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

- Triển khai và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong hoạt động kinh doanh vận tải; chỉ đạo các đơn vị vận tải phải ghi 

chép lại hành trình và cụ thể danh sách thông tin hành khách mỗi chuyến xe để 

phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; khuyến cáo hành khách, phương tiện hạn 

chế rời khỏi vùng dịch hoặc đi/đến vùng đang có dịch. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong 

công tác vận chuyển bệnh nhân, nguời nghi nhiễm, các đối tượng nguy cơ đến các 

khu điều trị, khu cách ly tập trung... 

- Hướng dẫn cụ thể, chi tiết hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, 

chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa. 
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- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các phương án đưa, đón, vận chuyển 

nguời lao động bằng xe ô tô của các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp, 

nhất là trong trường hợp có dịch xảy ra. 

- Kip thời cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để truy 

vết, giám sát, xử lý các trường hợp có yếu tố dịch tễ, nghi, mắc Covid-19 trên các 

phương tiện giao thông. 

- Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các siêu thị, nhà 

máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

- Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong 

công tác phòng, chống dịch phù họp với từng giai đoạn dịch bệnh Covid-19. 

- Kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng của nhân dân.  

- Tham mưu duy trì đảm bảo các điều kiện hoạt động của các chốt kiểm soát 

dịch trên địa bàn huyện. 

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

nhiễm dịch Covid-19, cập nhật lên Bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid-19. 

10. Nhiệm vụ của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

- Phối hợp với các thành viên tham mưu cho Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ 

huy trưởng triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện theo nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến 

của Chỉ huy trưởng và các Phó Chỉ huy trưởng. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

quản lý điều hành như: hệ thống họp trực tuyến, phần mềm dịch vụ công trực 

tuyến. 

- Đảm bảo các điều kiện hoạt động cho Trung tâm Chỉ huy tại trụ sở UBND 

huyện. 

11. Nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương:             

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện; Bố trí, thiết lập khu vực điều trị, cách ly sẵn sàng thu 

dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. 

- Phối hợp chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật; bổ sung, chi viện nhân lực, trang 

thiết bị y tế cho các Chốt kiểm soát dịch, các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 các 

tuyến khi có yêu cầu. 

- Tăng cường năng lực xét nghiệm, triển khai xét nghiệm kịp thời chính xác 

để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh chóng, hiệu quả. 

- Thực hiện công tác tiêm chủng Vacxin phòng Covid-19 đảm bảo theo đúng 

kế hoạch, an toàn, đúng quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ 

huy trưởng Trung tâm chỉ huy huyện. 
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12. Nhiệm vụ của Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy 

Chỉ đạo cơ quan trong khối tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương về công tác phòng, chống 

dịch, góp phần nâng cao nhận thức để người dân tự giác chấp hành nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lẳng, kịp thời thông tin chính 

thống để định hướng dư luận xã hội về những thông tin liên quan dịch bệnh trên 

địa bàn tránh ảnh huởng đến đời sống nhân dân. 

Phối hợp các cơ quan báo chí cung cấp thông tin, tài liệu của địa phương về 

tình hình dịch bệnh và tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. 

13. Nhiệm vụ của Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện. 

Huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phòng 

chống Covid-19. 

Chi đạo các tổ chức thành viên ở cơ sở tham gia, phối hợp vói các Tổ công 

tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh của địa phương để kiểm soát các yếu tố 

nguy cơ dịch COVID-19 trên địa bàn. 

14. Nhiệm vụ của Chánh Văn phòng Huyện ủy: 

- Phối hợp với Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện trong công tác 

tham mưu đảm bảo kịp thời hoạt động Trung tâm chỉ huy. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng, Phó 

Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy huyện.Chi đạo các tồ chức thành viên tích cực, 

chủ động phối hợp vối sở, ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xẫ hội và phát huy vai trò, trách nhiệm 

của mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
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