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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo xã về phòng, chống dịch bệnh
truyền nhiễm trên địa bàn xã Nghĩa An năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, Chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã năm 2019 và 2020 trên địa bàn xã
Nghĩa An “xảy ra dịch bệnh Thủy đậu và Sốt Xuất huyết năm 2019 và dịch bệnh Thủy
đậu từ đầu năm 2020”;
Theo đề nghị của Trạm y tế xã Nghĩa An,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xã về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên
địa bàn xã gồm các thành viên sau đây:
1.Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban.
2.Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội làm Phó
Trưởng ban.
3. Trưởng trạm y tế xã làm Phó ban thường trực.
4. Công chức Tài chính - Kế hoạch xã làm Ủy viên;
5. Hiệu trưởng 3/3 nhà trường làm Ủy viên;
6. Công chức Văn hóa - thông tin và thể thao làm Ủy viên;
7.Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã làm Ủy viên;
8.Trưởng Công an xã làm Ủy viên;
9. Công chức ĐC-NN và MT làm Ủy viên;
10. Mời đại diện lãnh đạo các ban ngành sau làm Ủy viên: Ban tuyên giáo xã;
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Hội liên hiệp Phụ nữ xã; Hội
Nông dân xã; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã; Hội chữ thập đỏ xã; Hội
Cựu chiến binh xã; Trưởng các thôn, làng;
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các ban ngành có liên quan và triển khai, thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm như Sốt xuất huyết, Thủy
đậu, Quai bị, Ngộ độc thực phẩm, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác
trên địa bàn xã theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ
đạo, hướng dân của Bộ Y tế, của UBND huyện và các quy định của pháp luật.
Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh cho đồng chí Chủ tịch UBND xã.

Điều 3. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
của xã là Trạm y tế xã, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện để Ban Chỉ đạo hoàn
thành nhiệm vụ.
Các thành 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 ngành được giao.
Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND xã sử dụng con
dấu của UBND xã; Phó Ban thường trực sử dụng con dấu của Trạmy tế xã trong hoạt
động, công tác của 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 UBND xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 4. Văn phòng UBND xã, Trưởng trạm y tế xã và các ông bà có tên tại điều
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Trung tâm y tế huyện;
- Như điều 4;
-Lưu: VP, TYT.
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