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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐINH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp xã về phòng, chống dịch bệnh
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc dịch
bệnh viêm đường hô hấp do chủng vi rút Corona gây ra;
Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh
hấp do chủng vi rút Corona gây ra;
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày
4/2/2020 “ về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do
chủng mới vi rút corona”;
Theo đề nghị của Trạm y tế xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo cấp xã về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra, gồm các thành viên sau đây:
1. Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban;
2. Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó trưởng Ban;
3. Trưởng Trạm y tế xã làm Phó trưởng Ban Thường trực;
4. Công chức Văn phòng - Thống kê làm thành viên;
5. Công chức Địa chính - Nông nghiệp & Môi trường làm thành viên;
6. Công chức Tài chính - Kế toán làm thành viên;
7. Công chức Văn hóa - Thông tin & Xã hội làm thành viên;
8. Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã làm thành viên;
9. Công chức Lao động - Thương Binh và xã hội làm thành viên;
10. Trưởng công an xã làm thành viên;
11. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã làm thành viên;

12. Trưởng các thôn, làng làm ủy viên;
13. Mời đại diện các đoàn thể sau đây làm thành viên:
TT Ủy ban mặt trận; Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội liên hiệp phụ nữ xã;
Hội cựu chiến binh xã.
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:
Giúp UBND xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ
quan, đơn vị có liên quan trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corrona gây ra.
Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị
có liên quan triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bện h viêm
đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra theo chỉ đạo hướng dẫn
của cấp trên và các quy định của pháp luật.
Hàng ngày báo cáo Chủ tịch UBND xã, các cấp có thẩm quyền về tình
hình dịch bệnh.
Điều 3. Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra là Trạm y tế xã, có trách nhiệm
đảm bảo các điều kiện để Ban chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ.
Các ủy viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện
công tác phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo giao.
Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của
UBND xã trong hoạt động, công tác Ban Chỉ đạo.
Kinh phí hoạt động của ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước đảm bảo,
được bố trí trong hoạt động thường xuyên của ngành y tế, của UBND xã, các cơ
quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Công chức Văn phòng - Thống kê, Trưởng Trạm Y tế và các ông (bà) có
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBND huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND, UBND xã;
- 4/4 thôn, làng;
- Lưu: VP.
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