
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOÀI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Số:     Hoài Châu, ngày      tháng  4  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh  

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Ban chỉ đạo chống dịch các cấp; 

Căn cứ Chỉ thị 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 Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Định; về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

Căn cứ Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Hoài 

Nhơn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Th o đề nghị của Trưởng Trạm Y tế    Hoài Ch u; 

 

QUYẾT  ĐỊNH: 

             Điều 1. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, trên địa bàn 

xã Hoài Châu, gồm các Ông, Bà có tên sau:  

 1. Trưởng ban:  

-Ông Trần Quốc Toàn  -Chủ tịch UBND X . 

 2. Các Phó Trưởng ban:  

-Ông: Phan Ngọc Trương  -Phó Chủ tịch UBND  ã. 

 -Ông: Nguyễn Thanh Kim -Trưởng trạm Y tế    (thường trực). 

 3. Các thành viên: 

-Ông: Mai Văn Vinh  -Công chức Địa chính - NN-XD&MT xã. 

 -Ông: Võ Văn Thọ   -Công chức Tài chính - Kế toán xã. 

 -Bà: Nguyễn Thị Kim Chung -Trưởng công an   . 

 -Ông: Nguyễn Tử Tú  -Công an viên. 

 -Ông: Nguyễn Tiến Phiên -Chỉ huy trưởng Qu n sự. 

 -Ông: Trương Quang Bình -Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã. 

-Bà: Đỗ Thị Phương Nhung -Công chức VH-XH   . 



-Ông: Trịnh Minh Đúng  -Cán bộ Thú y. 

-Bà: Trần Thị Hoài Thương -Trưởng Đài truyền thanh xã. 

-Bà: Nguyễn Thị Thúy Th n -Phó Trưởng Trạm y tế   . 

-Bà: Mai Thị Thùy Trang  -Chuyên trách PCD Trạm y tế   . 

-Ông: Võ Văn Thời  -Hiệu trưởng Trường THCS. 

-Bà: Huỳnh Thị Phương  -Hiệu trưởng Trường Tiểu học. 

-Bà: Nguyễn Thị Phượng  -Hiệu trưởng Trường Mầm Non. 

-Trưởng 9 thôn. 

   Mời các Ông (Bà) có tên dưới đây tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo: 

 -Ông Phan Văn Có   -Chủ tịch UBMTTQVN   . 

-Ông: Trần T m   -Chủ tịch Hội nông d n.   

-Ông: Phạm Văn Phụ  -Chủ tịch Hội CCB 

 -Bà: Hoàng Thị Kim Giang -Chủ tịch Hội Phụ n .   

 -Ông: Võ Xu n Cường  -Bí thư X  đoàn.    

 Điều 2. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona (Cosvid-19) gây ra của    có nhiệm vụ giúp Chủ tịch 

UBND xã: 

-Chỉ đạo, điều hành, phối hợp gi a các ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn 

vị; Trưởng 9 thôn chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra trên địa bàn   ; huy động 

nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp th o chỉ đạo của UBND 

huyện và Phòng y tế huyện để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona (Covid-19) gây ra; 

-Đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể và 09 thôn trên địa bàn    thực hiện theo 

sự Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện; 

hàng ngày báo cáo cho Chủ tịch UBND    về tình hình dịch bệnh   y ra trên địa 

bàn xã; 

-Ban chỉ đạo làm việc th o chế độ kiêm nhiệm và thực hiện chế độ báo cáo 

th o quy định. 

Điều 3. Văn phòng UBND   , các ngành, đoàn thể có liên quan và các Ông, 

Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận:                                          CHỦ TỊCH 
-TTĐ ng ủy- HĐND   ; 

-Như Điều 3;  

-Lưu VT.        

 

 

 

          Trần Quốc Toàn 
 

 

 



BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP 

DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (COVID-19) GÂY RA 
(Ban hành kèm theo QĐ số:     /QĐ-UB ngày      /     /2020 của Chủ tịch UBND xã Hoài Châu) 

 
  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Trần Quốc Toàn Trưởng ban Phụ trách chung 

2 Phan Ngọc Trương Phó ban 

Giúp trưởng ban gi i quyết nh ng vấn 

đề thuộc lĩnh vực phụ trách, kiểm tra, 

chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

bệnh vật nuôi trên địa bàn   . 

3 Nguyễn Thanh Kim 
Phó ban 

thường trực 

Giúp trưởng ban gi i quyết nh ng vấn 

đề thuộc lĩnh vực phụ trách, trực tiếp 

theo dõi, kiểm tra công tác phòng 

chống l y nhiễm dịch bệnh. 

3 Võ Văn Thời Thành viên 

Phụ trách Trường THCS Hoài Ch u, 

chỉ đạo cho học sinh học tham gia công 

tác tuyên truyền cho giáo viên, học sinh 

phòng, chống dịch. 

4 Huỳnh Thị Phương Thành viên 

Phụ trách Trường Tiểu học Hoài Ch u, 

tham gia công tác tuyên truyền cho 

giáo viên, học sinh phòng, chống dịch. 

5 Nguyễn Thị Phượng Thành viên 

Phụ trách Trường Mầm Non Hoài 

Châu, tham gia công tác tuyên truyền 

cho giáo viên, học sinh phòng, chống 

dịch bệnh. 

6 Đỗ Thị Phương Nhung Thành viên 

Phụ trách m ng văn hóa thông tin 

tuyên truyền cho nh n d n biết cách 

phòng, chống dịch bệnh và phụ trách 

thôn Hội An T y. 

7 Trần Thị Hoài Thương Thành viên 

Thực hiện công tác thông tin tuyên 

truyền các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh cho d n biết, phụ trách thôn 

Hội An. 

8 Võ Văn Thọ Thành viên 

Phụ trách tài chính chi hợp lý cho công 

tác phòng, chống dịch bệnh và phụ 

trách thôn Thành Sơn T y. 

9 Nguyễn Thị Kim Chung Thành viên 

Phụ trách tình hình an ninh trật tự trong 

phòng, chống dịch bệnh và phụ trách 

thôn An Sơn. 

10 Trương Quang Bình Thành viên 

Chịu trách nhiệm về thủ tục hành chính 

đối với cá nh n đơn vị cố tình vi phạm 

trong công tác phòng chống dịch bệnh, 

phụ trách thôn An Quý Nam. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Hoàng Thị Kim Giang Thành viên 

Chỉ đạo phụ n  các thôn phối hợp 

tuyên truyền vận động tham gia công 

tác phòng, chống dịch bệnh, phụ trách 

thôn Thành Sơn. 

12 Võ Xu n Cường Thành viên 

Chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên các 

thôn tham gia công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh và phụ trách 

thôn Tân An. 

13 Trần T m Thành viên 

Chỉ đạo lực lượng nh n d n từ    đến 

thôn tham gia công tác tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh ở người và phụ 

trách thôn Tân Trung. 

14 Trịnh Minh Đúng Thành viên 

Th o dõi, giám sát dịch bệnh gia súc, 

gia cầm, trực tiếp chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh và hướng dẫn 

các biện pháp, chống dịch bệnh trên gia 

súc, gia cầm, phụ trách thôn An Quý 

Bắc. 

15 Trưởng 09 thôn Thành viên 

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận 

động nh n d n trong thôn thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch bệnh nCoV. 
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