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                                                     QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công chỉ huy công tác phòng, chống dịch tại xã Cà Dy
và thành lập Văn phòng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 tại xã Cà Dy

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM GIANG

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 ngày 21/11/2007; 
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 
áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 
trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 676-QĐ/HU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-
19; 

Căn cứ Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 về việc thành lập 
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Giang;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định phân công đồng chí Tơ Ngôl Với, Ủy viên Ban Thường 
vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ 
huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Giang lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp 
toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch tại xã Cà Dy. 

Điều 2. Đồng thời thành lập Văn phòng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 
dịch COVID-19 tại xã Cà Dy, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà A Rất Thị Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện – Thành viên 
Trung tâm Chỉ huy chống dịch COVID-19 huyện Nam Giang – Trưởng Văn 
phòng thường trực.

2. Ông Trần Ngọc Hùng - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện - Thành viên.
Điều 3. Đồng chí Tơ Ngôl Với có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Cà Dy đảm bảo theo chức năng, nhiệm 



vụ được Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, 
chống dịch COVID-19 huyện Nam Giang phân công.

*Văn phòng Trung tâm Chỉ huy có nhiệm vụ: 
- Phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ xã Cà Dy trong công tác tham mưu, 

ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo về thực hiện truy vết F1, F2 trên địa 
bàn xã.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị 
liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.   

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:
- TT. UBND huyện; 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- TTCH phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
 - C,PVP; 
- UBND/BCĐ phòng, chống dịch xã Cà Dy (p/h thực 
hiện);
- Lưu: VT, BCĐ. 

  CHỦ TỊCH
     

    #ChuKyLanhDao
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