
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG PHẢ LẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND Phả Lại , ngày  03 tháng   12   năm 2021   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẢ LẠI

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19;

              Theo đề nghị của văn phòng HĐND và UBND phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, gồm 
các ông, bà có tên sau:
Trưởng Ban: Ông Nguyễn Duy Lũy-  Chủ tịch UBND phường.
Phó trưởng ban:
1. Ông Nguyễn Văn Nhàn-  Phó chủ tịch UBND - Phó trưởng ban Thường trực
2. Ông Vũ Xuân Quỳnh   -  Phó chủ tịch UBND 

Ủy viên Thường trực: Bà: Vũ Thị Ngọc-  Trưởng trạm y tế phường.
Các Ủy viên:

1. Ông: Vũ Văn Hiệp      - Phó Chủ tịch HĐND phường
2. Ông Đặng Trung Quân - Trưởng công an phường
3. Ông Vũ Xuân Tuấn - Chỉ huy trưởng Quân sự 
4. Bà: Bùi Thị Tươi - Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ
5. Bà: Nguyễn Thị Bích Diệp - Văn phòng HĐND- UBND 
6. Bà: Nguyễn Thị Ước - Địa chính xây dựng ĐT&MT
7. Bà: Lê Thị Xinh - Địa chính xây dựng ĐT&MT
8. Bà: Nguyễn Thị Thúy Ngần - Kế toán ngân sách
9. Ông Phạm  Văn Bộ - Văn hóa thông tin



    10. Bà: Nguyễn Thị Hải Hậu - Văn hóa xã hội
    11. Bà Nguyễn Thị Khoa - Tư pháp- hộ tịch
    12. Ông: Bùi Xuân Linh - Trưởng đài truyền thanh
    13. Ông: Vũ Xuân Thỉnh - Chủ tịch Hội CTĐ, NTC
    14. Ông: Ngô Quang Bào - Chủ tịch Hội cựu TNXP
    15. Ông: Vũ Văn Thành - Chủ tịch Hội nạn nhân da cam
    16 . Ông: Vũ Hoài Nam -Trưởng ban bảo vệ dân phố
     17.  Hiệu trưởng các khối trường và các ông bà trưởng khu dân cư trên toàn phường

Mời các ông bà có tên sau tham gia ban chỉ đạo:
1.Ông: Phạm Công Khải - Phó bí thư TT Đảng- Chủ tịch HĐND
2.Ông: Phương Văn Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
3. Bà: Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Hội LHPN 
4. Ông: Nguyễn Đình Ninh - Chủ tịch hội nông dân
5. Ông: Đinh Đức Ngọc - Bí thư Đoàn thanh niên
6. Ông: Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch; thành lập các tổ công 
tác giúp việc cho Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên; chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu 
dân cư trên toàn phường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
175/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND phường về việc kiện toàn Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Văn phòng HĐND và UBND và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 
định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố Chí Linh;
- Thường trực Đảng ủy; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Duy Lũy



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Ban chỉ đạo phòng, chống các dịch COVID-19 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày 05 tháng12  năm 2021
của UBND phường Phả Lại)

1. Ông Nguyễn Duy Lũy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban, Chỉ đạo 
phụ trách chung.

2. Ông : Phạm Công Khải - Phó bí thư TT Đảng ủy có trách nhiệm tham 
mưu cho Ban chỉ đạo về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phòng chống 
dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn phường.

3.Ông Vũ Xuân Quỳnh- Phó chủ tịch UBND phường, Phó trưởng ban: 
Chỉ đạo việc đảm bảo lương thực thực phẩm nhu cầu thiết yếu cho người dân, 
công tác hậu cần đối với địa điểm cách ly của phường. Chỉ đạo việc mua sắm 
lương thực thực phẩm nhu cầu thiết yếu, trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ 
công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid-19; chủ động sắp xếp bố trí địa điểm 
cách ly; chỉ đạo giám sát công tác phòng chống dịch.  

4. Ông Nguyễn Văn Nhàn, Phó chủ tịch UBND phường, Phó Trưởng Ban 
chỉ đạo trực tiếp đối với các khối trường, trạm y tế, Đài truyền thanh, Văn hóa, 
Lao động thương binh và xã hội, Văn phòng HĐND-UBND phường, cá nhân có 
liên quan triển khai tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến 
phức tạp mới của dịch bệnh Covid- 19 gây ra.

5. Ông Vũ Văn Hiệp- Phó chủ tịch HĐND phường: Thực hiện việc giám 
sát công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường

6. Bà: Vũ Thị Ngọc, Trạm trưởng trạm Y tế phường: Chịu trách nhiệm 
xây dựng các phương án phòng, chống dịch và tổ chức khám chữa bệnh khi có 
bệnh nhân dương tính, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh và thu dung điều trị các bệnh nhân. Thường xuyên giám sát tình hình dịch 
bệnh và báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo tình hình dịch bệnh. Đảm bảo đầy đủ 
phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị cho hoạt động phòng, chống dịch trên 
địa bàn. Kiểm tra đôn đốc đội ngũ y tế khu thực hiện giám sát dịch.
 - Tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh 
và các văn bản chỉ đạo thực hiện giám sát, theo dõi diễn biến tình hình dịch 
bệnh, báo cáo Lãnh đạo UBND phường xin ý kiến chỉ đạo. 

7 . Ông Đặng Trung Quân, Trưởng Công an phường: Có nhiệm vụ đảm 
bảo an ninh trật tự, cử cán bộ tham gia phòng chống dịch; đôn đốc triển khai, 
kiểm tra, xử lý những đối tượng có hành vi tung tin sai sự thật về dịch bệnh. Kết 
hợp với trạm y tế thu dung những người có biểu hiệm mắc bệnh về nơi quy định 
để có biện pháp cách ly, khám điều trị theo hướng dẫn của cấp trên.   

8. Ông Vũ Xuân Tuấn, Chỉ huy trưởng Quân sự phường: Thực hiện việc 
phối hợp với các ban ngành, đơn vị quân đội có liên quan, sẵn sàng bảo đảm 
thực hiện nhiệm vụ lưu trú, cách ly khi có dịch bệnh xảy ra.

9. Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, Văn Phòng HĐND- UBND: Có nhiệm vụ 



tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, tổ chức các 
buổi họp, triển khai thực hiện kế hoạch, lữu trữ các văn bản liên quan đến công 
tác phòng chống dịch. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có dịch bệnh xảy ra.

10. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Kế toán ngân sách: Có nhiệm vụ xây 
dựng kế hoạch về kinh phí phòng chống dịch; tham mưu về việc mua sắm trang 
thiết bị y tế phục vụ công tác phòng dịch.

11. Ông Phạm Văn Bộ, Công chức Văn hóa thông tin phường: Có nhiệm 
vụ đôn đốc triển khai, kiểm tra các Lễ hội; tổ chức các sự kiện trên địa bàn 
phường.

12. Bà Nguyễn Thị Hải Hậu, Công chức lao động TB&XH: Có nhiệm vụ 
kiểm tra, theo dõi chi trả chế độ chính sách trong thời gian dịch bệnh đảm bảo 
theo quy định. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có dịch bệnh xảy ra.

13. Ông: Vũ Hoài Nam, Trưởng ban bảo vệ dân phố: Thực hiện việc phối 
hợp với các ban ngành liên quan, chỉ đạo lực lượng sẵn sàng bảo đảm thực hiện 
nhiệm vụ khi có dịch bệnh xảy ra. Kết hợp với công an phường, trạm y tế thu 
dung những người có biểu hiện mắc bệnh về nơi quy định để có biện pháp cách 
ly, khám điều trị theo hướng dẫn của cấp trên.  Phụ trách khu dân cư số 10 Phao 
Sơn

14. Bà: Nguyễn Thị Khoa, Công chức tư pháp hộ tịch: Thực hiện việc 
phối hợp với các ban ngành liên quan, sẵn sàng bảo đảm thực hiện nhiệm vụ khi 
có dịch bệnh xảy ra. 

15. Công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường: Có trách nhiệm 
tham mưu cho Ban chỉ đạo về vị trí lắp đặt các chốt điểm, lập trạm barie, sẵn 
sàng thực hiện nhiệm vụ khi có dịch bệnh xảy ra.

16. Ông: Bùi Xuân Linh-,Trưởng Đài truyền thanh:  phụ trách công tác 
phát thanh, tuyên truyền về phòng chống dịch tiếp sóng đài cấp trên kịp thời đưa 
tin về dịch bệnh.

17. Các ông bà hiệu trưởng các khối trường có nhiệm vụ xây dựng triển 
khai kế hoạch phòng chống dịch của khối trường được quản lý, sẵn sàng thực 
hiện nhiệm vụ khi có dịch bệnh xảy ra.

18. Các ông, bà trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội có nhiệm tuyên 
truyền công tác phòng chống dịch bệnh cho hội viên và nhân dân trên địa bàn 
toàn phường. Đôn đốc, triển khai, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên 
toàn phường. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn vận động quyên góp 
ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường.

19. Các ông bà Trưởng khu dân cư nghiêm túc triển khai thực hiện kế 
hoạch phòng chống dịch bệnh Covid- 19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm 
bắt kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo diễn biến dịch bệnh ở khu dân cư để có 
hướng chỉ đạo./.
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