
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Linh, ngày       tháng  9  năm 2021

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

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH

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 1438/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 tỉnh;

Theo đề nghị của Thường trực BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành 
phố Chí Linh.

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
thành phố Chí Linh, gồm các thành viên sau đây:

Trưởng Ban Chỉ đạo:
Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, 

Trưởng Ban chỉ đạo.
Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:
1. Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, 
Phó Trưởng Ban thường trực;
2. Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Các thành viên Ban Chỉ đạo:
1. Ông Lê Văn Thoan, Trưởng Công an thành phố Chí Linh.
2. Ông Trần Ngọc Thức, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.
3. Ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
4. Ông Nguyễn Văn Cương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố.
5. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.
6. Ông Nguyễn Văn Đông, Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố.
7. Ông Nguyễn Văn Vỹ, Trưởng phòng Y tế thành phố.
8. Bà Đỗ Thị Tâm, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
9. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Tư pháp thành phố.



10. Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng Kinh tế thành phố.
11. Bà Trần Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo: Phòng Y tế thành phố.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai

quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
theo chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các
nhiệm vụ:

a) Phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật
tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng,
chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa.

b) Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ
chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân... phát huy
tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ tích cực
tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

c) Điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các sở, ban, ngành, mặt 
trận tổ quốc, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức có 
liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống 
dịch.

d) Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp cho công tác
phòng, chống dịch.

3. Chỉ đạo các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 thành phố.

4. Kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị sự 
nghiệp, các xã, phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng,
chống dịch; điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực cho các xã, 
phường phòng, chống dịch khi cần thiết.   

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện 

các hoạt động của Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các Phó Trưởng ban, các 
Thành viên Ban Chỉ đạo và các Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh; ban 
hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

2. Các Phó trưởng ban: Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức chỉ đạo, điều
hành, thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công.

3. Các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công 
theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Trưởng Ban chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban
Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; sử dụng bộ máy, con dấu của cơ 
quan, đơn vị mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

5. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Kinh phí hoạt động: Kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà

nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.



Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 3748/QĐ-UBND ngày
16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các đơn
vị có liên quan và thành viên các Tiểu Ban Chỉ đạo thành phố chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                                                                                  
- UBND tỉnh Hải Dương; (để b/c)
- Thường trực Thành uỷ; 
- Thường trực HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên
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