
 
THÔNG BÁO 

Phân công và giao nhiệm vụ phụ trách, kiểm tra 
công tác phòng, chống dịch bệnh vi rút Corona 

đối với các thành viên Ban Chỉ đạo trên địa bàn huyện Chi Lăng 
 
 

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch 
UBND huyện về việc Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

 Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện phân công nhiệm vụ 
và địa bàn phụ trách, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi đối với các thành viên Ban Chỉ 
đạo trên địa bàn huyện như sau: 

 1. Ông Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Phụ trách chung, chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo, chủ trì các cuộc 
họp của Ban Chỉ đạo. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ 
quá trình phòng chống dịch trên địa bàn huyện. 

2. Ông Long Văn Nhân, Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức 
Huyện ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 

Theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổ chức các hoạt động về công tác phòng, 
chống dịch bệnh, Chịu trách nhiệm trước Thường trực huyện ủy, Bí thư huyện về 
toàn bộ quá trình phòng chống dịch trên địa bàn huyện. 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện, Phụ trách Văn hoá - Xã hội, Phó trưởng 
Ban Chỉ đạo 

Chịu trách nhiệm giúp Trưởng ban trong việc theo dõi, giám sát, tổ chức 
các hoạt động về công tác phòng, chống dịch bệnh. Chịu trách nhiệm trước 
Trưởng Ban Chỉ đạo huyện về toàn bộ quá trình phòng chống dịch trên địa bàn 
huyện. 

 4. Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó trưởng ban thường trực 

 - Chịu trách nhiệm giúp Trưởng ban trong việc theo dõi, giám sát, tổ chức 
chỉ đạo chuyên môn trong công tác phòng chống dịch. Trực tiếp phụ trách Y tế 
dự phòng, Trạm Y tế các xã, thị trấn. 

 - Có trách nhiệm cập nhật, báo cáo hàng ngày và đột xuất về tình hình dịch 
bệnh Corona trên địa bàn huyện về UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo để nắm chỉ 
đạo, là cơ quan phát ngôn của huyện về tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện. 
Trực tiếp phụ trách xã Nhân Lý. 
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5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thành viên 

Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu giúp Trưởng 
Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, theo dõi, giám sát công tác phòng chống dịch 
trên địa bàn huyện. Trực tiếp phụ trách xã Chi Lăng. 

 6. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Thành viên  

 Chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế huyện xây dựng 
kế hoạch, triển khai tập huấn, lập dự trù thuốc men, đảm bảo đầy đủ các trang 
thiết bị, vật tư, hóa chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Trực tiếp phụ trách 
xã Vạn Linh, xã Y Tịch. 

 7. Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện, Thành viên 

 - Phối hợp với ngành Y tế để triển khai các biện pháp phòng lây nhiễm dịch 
từ gia cầm sang người và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây sang người. Đồng 
thời tổ chức giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, báo cáo 
diễn biến tình hình dịch bệnh của gia súc, gia cầm trên địa bàn về UBND huyện. 

- Kịp thời thông báo cho ngành Y tế về các ổ dịch bùng phát hoặc tái phát, 
để cùng phối hợp triển khai các biện pháp phòng lây nhiễm vi rút cúm từ gia cầm 
sang người và các bệnh truyền nhiễm từ động vật có nguy cơ lây sang người. 
Trực tiếp phụ trách xã Mai Sao. 

    8. Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, Thành viên 

 Chỉ đạo, kiểm tra công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, phối hợp với 
ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin kịp thời, chính xác về diễn 
biến dịch bệnh, công tác phòng, chống của các ngành chức năng và hướng dẫn 
Nhân dân các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh. Trực tiếp phụ trách xã Gia Lộc. 

 9. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thành viên 

 Đảm nhiệm công tác cân đối ngân sách, tham mưu xử lý kịp thời về kinh phí 
để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Trực tiếp phụ trách thị trấn Chi Lăng. 

 10. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thành viên 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; 
phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 
học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt về vệ sinh cá nhân, 
vệ sinh môi trường, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là những đơn 
vị trường có tổ chức bán trú; đảm bảo việc thông tin và phối hợp chặt chẽ với các 
cơ sở y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác truyền thông giáo dục 
sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, đảm bảo an toàn thực 
phẩm tại các cơ sở có bếp ăn bán trú. Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp 
dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý. Trực tiếp phụ trách 
xã Bắc Thủy. 

11. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Thành viên 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết 
các vấn đề liên quan đến việc gây ô nhiễm môi trường; phối với Trung tâm Văn 
hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND cấp xã tuyên truyền rộng khắp 
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trong Nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân 
loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan 
môi trường. Trực tiếp phụ trách xã Vân Thuỷ. 

12. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, 
Thành viên 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 
của vi rút corona nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh, làm tốt công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch. 
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin, bài và hình ảnh 
để người dân nắm thông tin. Trực tiếp phụ trách xã Quan Sơn. 

13. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Thành viên 

Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc vận chuyển gia súc, gia 
cầm tại các chốt kiểm dịch; thực hiện tiêu độc, khử trùng đối với các cơ sở hoạt 
động liên quan đến thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động 
vật. Trực tiếp phụ trách xã Hữu Kiên. 

14. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Thành viên 

- Chỉ đạo lực lượng Quân Y triển khai công tác phòng chống dịch, tuyên 
truyền về bệnh dịch trong đơn vị quản lý, làm tốt công tác quân dân y kết hợp 
trong mọi tình huống khi có dịch xảy ra. 

 - Có phương án triển khai khu vực cách ly và bệnh viện dã chiến chi viện 
cho ngành ngành y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của 
ngành y tế. Trực tiếp phụ trách xã Bằng Hữu. 

15. Trưởng Công an huyện, Thành viên 

 - Phối hợp với các ngành liên quan trong công tác thanh, kiểm tra vận 
chuyển lưu thông hàng hoá, tăng cường kiểm soát các phương tiện giao thông 
vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

- Hỗ trợ ngành y tế xây dựng phương án triển khai các khu vực cách ly và 
Bệnh viện dã chiến trong tình huống khẩn cấp; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn 
cho cán bộ y tế tại các khu vực cách ly và cơ sở điều trị bệnh nhân, đặc biệt khi 
có yếu tố người nước ngoài. 

- Có trách nhiệm nắm bắt, báo cáo, thông tin kịp thời về UBND huyện số 
lượng công dân đi lao động, học tập, công tác tại Trung Quốc. Trực tiếp phụ trách 
xã Bằng Mạc. 

16. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện, Thành viên 

- Tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp chỉ 
đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho thành viên, hội viên các cấp và nhân dân 
về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tích cực tham gia công tác 
phòng, chống dịch tại cộng đồng. 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc tuyên truyền vận động, tham gia công tác phòng 
chống dịch. Trực tiếp phụ trách TT Đồng Mỏ. 
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17. Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Thành viên 

- Tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp chỉ 
đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho hội viên và nhân dân về thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại cộng 
đồng. 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc phối hợp giữa Hội nông dân với các ngành chức 
năng thực hiện tốt công tác tuyền truyền phòng chống dịch. Trực tiếp phụ trách 
xã Liên Sơn. 

 18. Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Thành viên 

- Tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp chỉ 
đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho hội viên và nhân dân về thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại cộng 
đồng. 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên 
tham gia công tác phòng chống dịch. Trực tiếp phụ trách xã Hoà Bình. 

 19. Bí thư Huyện đoàn, Thành viên 

- Tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp chỉ 
đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tích cực tham gia công tác phòng, chống 
dịch tại cộng đồng. 

Chỉ đạo, kiểm tra việc tuyên truyền công tác phòng chống dịch trong đoàn 
viên thanh niên và nhân dân. Trực tiếp phụ trách xã Lâm Sơn. 

 20. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, Thành viên 

- Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị của huyện tổ chức triển 
khai các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc phối hợp tuyên truyền giữa Hội Chữ thập đỏ với 
các ngành chức năng thực hiện tốt trong công phòng chống dịch. Trực tiếp phụ 
trách xã Thượng Cường. 

21. Hiệu trưởng Các Trường THPT Chi Lăng, THPT Đồng Bành, 
THPT Hòa Bình, Trường PTDTNT THCS huyện Chi Lăng 

Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị của huyện tổ chức triển 
khai các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác 
tuyên truyền đến các giáo viên, nhân viên, học sinh về thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh. Những trường hợp học sinh có dấu hiệu ốm sốt, cần kịp 
thời đưa đến các cơ sở y tế để điều trị. 

22. Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV, Trung tâm Y tế huyện, 
Thành viên 

Có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện xây dựng 
kế hoạch, phương án, tình huống cụ thể về công tác phòng chống dịch bệnh, có 
kế hoạch tập huấn cho y tế tuyến cơ sở. Trực tiếp phụ trách xã Vân An, xã Chiến 
Thắng. 

  



 5 

23. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thành viên 

Chỉ đạo việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, huy động sự tham gia 
của người dân trên địa bàn xã, thị trấn.   

- Chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến 
các cơ sở Y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia các hoạt động chống 
dịch bệnh tại cộng đồng. 

- Nắm bắt, thông tin kịp thời các công dân trên địa bàn đi lao động trái 
phép ở Trung Quốc, khi phát hiện công dân có dấu hiệu, biểu hiện bệnh, yêu cầu 
đến các cơ sở y tế để điều trị. 

- Tăng cường công tác giám sát phát hiện dịch chuẩn bị, mọi phương tiện 
trang bị về vật tư, hoá chất, bảo hộ...Thành lập đội cấp cứu phòng chống dịch của 
xã thường trực sẵn sàng. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa 
bàn. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của vi rút Corona huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành được 
phân công, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc 
việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Báo cáo kịp thời về 
Ban Chỉ đạo hai lần/ ngày bằng điện thoại (trước 10h00 sáng và 16h00 chiều) 
thông qua Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng số điện thoại: 0986.557.175 (đ/c Đàm 
Thị Thịnh, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh và HIV, Trung tâm Y tế huyện) Văn 
phòng HĐND và UBND huyện số điện thoại: 0972.379.910 (đ/c Phùng Thị Thu, 
Chuyên viên Văn phòng) và bằng văn bản vào ngày thứ 5 hàng tuần qua hệ 
thống Iofficc của huyện. 

 

Nơi nhận:     
- Sở Y tế;                                                                 
- TT Huyện uỷ;              BC; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ PCDB huyện (TH); 
- UBND các xã, TT (TH); 
- Lưu: VT, VP. 
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