UBND HUYỆN TAM DƯƠNG
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH
BỆNH COVID-19 HUYỆN

Số: 186

/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn huyện Tam Dương
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày
21/11/2007;
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 của Thủ tướng Chính
Phủ về việc công bố dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; 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 viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc
điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ văn bản số 614/UBND-VX1 ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc
tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Công điện 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện mục
tiêu kép;
Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND huyện
Tam Dương về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên
địa bàn huyện Tam Dương;
Căn cứ Công điện khẩn số 02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban chỉ đạo
công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai một số
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;
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Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về
một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình
hình mới
Căn cứ Văn bản số 6123/UBND-VX1 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về
thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh đối với người từ thành phố Hà Nội về/đến Vĩnh Phúc
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 07 Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn huyện Tam Dương, cụ thể như sau:
1. Tổ số 1: Gồm các ông, bà có tên sau:
- Tổ trưởng: Bà Kiều Thị Hồng Hoa - PCT HĐND huyện.
- Các thành viên:
+ Ông Lê Anh Dũng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng;
+ Ông Bùi Văn Quân - Trưởng phòng Lao động TB&XH;
+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thư - Chủ tịch LĐLĐ huyện;
+ Ông Nguyễn Ngọc Lân - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND
huyện (Thư ký);
+ Các cơ quan, đơn vị tham gia cùng đoàn: Trung tâm Y tế, Công an,
Ban CHQS và các cơ quan liên quan.
Kiểm tra toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên toàn địa bàn xã Hoàng Lâu (bao gồm cả các
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Hoàng Lâu).
2. Tổ số 2: Gồm các ông, bà có tên sau:
- Tổ trưởng: Ông Lê Xuân Bình - PCT UBND huyện.
- Các thành viên:
+ Ông Lê Hoàng - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện;
+ Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc TTYT huyện.
+ Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng TN&MT.
+ Ông Phùng Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa-TT-TT;
+ Ông Nguyễn Hữu Thủy - Phó phòng Lao động TB&XH (Thư ký);
+ Các cơ quan, đơn vị tham gia cùng đoàn: Trung tâm Y tế, Công an,
Ban CHQS và các cơ quan liên quan.
Kiểm tra toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên toàn địa bàn các xã: Hợp Thịnh, Vân Hội,
An Hòa (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã:
Hợp Thịnh, Vân Hội, An Hòa).
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3. Tổ số 3: Gồm các ông, bà có tên sau:
- Tổ trưởng: Ông Nguyễn Minh Thể - PCT UBND huyện.
- Các thành viên:
+ Bà Phạm Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện;
+ Ông Trần Quốc Chí - Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT;
+ Bà Nguyễn Thị Giang Nga - PTP Phụ trách phòng Nội vụ;
+ Ông Nguyễn Tuấn Giang - Chuyên viên phòng Nội vụ (Thư ký);
+ Các cơ quan, đơn vị tham gia cùng đoàn: Trung tâm Y tế, Công an,
Ban CHQS và các cơ quan liên quan.
Kiểm tra toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên toàn địa bàn các xã: Hướng Đạo, Kim Long
(bao gồm cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã: Hướng
Đạo, Kim Long).
4. Tổ số 4: Gồm các ông, bà có tên sau:
- Tổ trưởng: Bà Bùi Thị Thủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện;
- Các thành viên:
+ Ông Phạm Văn Hùng - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy;
+ Ông Lâm Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm y tế huyện;
+ Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội nông dân huyện;
+ Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - UVTT UB.MTTQ huyện (Thư ký);
+ Các cơ quan, đơn vị tham gia cùng đoàn: Trung tâm Y tế, Công an,
Ban CHQS và các cơ quan liên quan.
Kiểm tra toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên toàn địa bàn các xã: Thanh Vân, Đạo Tú
(bao gồm cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã: Thanh
Vân, Đạo Tú).
5. Tổ số 5: Gồm các ông, bà có tên sau:
- Tổ trưởng: Ông Trần Mạnh Thắng - Trưởng Công an huyện;
- Các thành viên:
+ Ông Nguyễn Vũ Trung - Trưởng phòng Tài chính-KH;
+ Ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng phòng Giáo dục&ĐT;
+ Ông Phùng Quang Minh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện;
+ Ông Nguyễn Đức Trường - Đội trưởng Đội An ninh - CA huyện
(Thư ký);
+ Các cơ quan, đơn vị tham gia cùng đoàn: Trung tâm Y tế, Công an,
Ban CHQS và các cơ quan liên quan.
Kiểm tra toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên toàn địa bàn các xã, thị trấn: Hợp Hòa,

4
Đồng Tĩnh (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các
xã, thị trấn: Hợp Hòa, Đồng Tĩnh).
6. Tổ số 6: Gồm các ông, bà có tên sau:
- Tổ trưởng: Ông Kim Trọng Hiếu - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện;
- Các thành viên:
+ Ông Phí Sỹ Hùng - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư pháp;
+ Ông Lỗ Tiến Sỹ - Phó chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra huyện;
+ Ông Nguyễn Văn Liêm - Trưởng khoa KSDB TTYT huyện;
+ 01 Đ/c cán bộ Ban Tham mưu - Ban CHQS huyện (Thư ký) - Đ/c
Trưởng đoàn chọn cử;
+ Các cơ quan, đơn vị tham gia cùng đoàn: Trung tâm Y tế, Công an,
Ban CHQS và các cơ quan liên quan.
Kiểm tra toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên toàn địa bàn các xã Duy Phiên (bao gồm cả
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã Duy Phiên).
7. Tổ số 7: Gồm các ông, bà có tên sau:
- Tổ trưởng: Bà Vũ Thị Thu Hòa - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các thành viên:
+ Ông Đào Hải Nam - Chánh Văn phòng HĐND&UBND;
+ Ông Lê Thanh Hải - Phó ban Tổ chức Huyện ủy;
+ Bà Trần Thị Hương - Trưởng phòng KH - ĐD TTYT huyện;
+ Ông Nguyễn Quang Vinh - Chuyên viên Ban Tuyên giáo HU (thư
ký);
+ Các cơ quan, đơn vị tham gia cùng đoàn: Trung tâm Y tế, Công an,
Ban CHQS và các cơ quan liên quan.
Kiểm tra toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên toàn địa bàn các xã: Hoàng Hoa, Hoàng
Đan (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã:
Hoàng Hoa, Hoàng Đan).
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Tổ kiểm tra:
1. Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp trên
toàn địa bàn được giao (nhất là người đứng đầu) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ
đạo huyện.
2. Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập đồng thời trực tiếp
chỉ đạo và đề xuất Ban Chỉ đạo huyện giải quyết tồn tại, khó khăn vướng mắc,
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kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 theo quy định.
3. Các Tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong suốt thời gian
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và tự giải thể
sau khi kết thúc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tổ trưởng các Tổ kiểm tra chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo huyện về
việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chế độ báo cáo: Các Tổ kiểm tra thực hiện chế độ báo cáo nhanh trước
16h hàng ngày với trưởng Ban Chỉ đạo huyện và báo định kỳ hàng tuần với Ban
Chỉ đạo huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) theo quy đinh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Công an
huyện, BCH Quân sự huyện, Trung tân Y tế huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn
vị, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết
định thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. BAN CHỈ ĐẠO
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- TT HU, HĐND, UBMTTQ huyện (b/c);
- Chủ tịch & các PCT UBND huyện;
- C,PCVP HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, TT;
- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

ban Nhân dân huyện Tam Dương
CHỦ TỊCHỦy
UBND
HUYỆN
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Phùng Mạnh Thắng
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