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THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ thành viên
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Trực
Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện Nam Trực về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
COVID-19 huyện Nam Trực.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các thành viên, Trung tâm Chỉ huy phòng,
chống dịch COVID-19 huyện Nam Trực (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy)
phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng
Ông Lưu Quang Tuyển, Chủ tịch UBND huyện
- Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID- 19 huyện Nam Trực. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của
Trung tâm Chỉ huy; báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Huyện uỷ về công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện;
- Chỉ đạo công tác bố trí nguồn tài chính phục vụ công tác phòng, chống
dịch và các nhiệm vụ liên quan đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với các
quy định của pháp luật hiện hành;
- Chỉ đạo công tác mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, cơ
sở vật chất khác đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19.
2. Nhiệm vụ của các Phó Chỉ huy trưởng
2.1. Ông Lưu Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp trong
cụm công nghiệp và ngoài cụm công nghiệp ứng với mọi tình huống, cấp độ dịch;
Giám sát nguy cơ lây nhiễm để có các biện pháp siết chặt công tác phòng, chống
dịch tại các cụm công nghiệp, làng nghề, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh
doanh; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong
hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh …;
- Chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và
xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến; Chỉ
đạo chủ động chuẩn bị các phương án để xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi
nhiễm Covid-19 ứng với mọi tình huống, cấp độ dịch;
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- Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện, hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá các loại
mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trên địa bàn huyện, việc tiêu
thụ hàng hóa trong khu vực cách ly, đặc biệt các xã, thị trấn có dịch bệnh; bảo
đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng
và đáp ứng yêu cầu an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng giao.
2.2. Ông Vũ Tiến Duật, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng thường trực Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 huyện Nam Trực.
- Chỉ đạo triển khai các biện pháp ngăn chặn, giám sát, kịp thời phát hiện,
xử lý các ổ dịch; điều tra F0, khám sàng lọc người người có biểu hiện nghi nhiễm
SARS-CoV-2 qua khai báo y tế để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. Rà soát
tăng cường đầu mối cập nhập số liệu ca nhiễm trên địa bàn để thông qua số liệu,
danh sách các trường hợp F0, F1, để kịp thời điều hành khoanh vùng, cách ly
theo từng diễn biến, quy mô, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực tại cơ sở;
- Chỉ đạo toàn diện về công tác điều phối, thu dung các ca nhiễm và điều
trị; chỉ đạo công tác điều trị người nhiễm SARS- CoV-2; bảo đảm an toàn,
không để lây nhiễm cho các đối tượng khác;
- Chỉ đạo đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong mọi
tình huống, cấp độ dịch;
- Điều hành, chỉ đạo tổ chức công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, kịp thời, hiệu quả;
- Chịu trách nhiệm đề xuất các cơ chế chính sách cho người dân, doanh
nghiệp, người tham gia chống dịch, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong triển
khai phòng chống dịch trên địa bàn;
- Chỉ đạo phòng Văn hoá Thông tin, Trung tâm Văn hoá thông tin thể
thao và các cơ quan liên quan phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo
công tác tuyên truyền và phát ngôn báo chí theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng giao.
2.3. Ông Trần Ngọc Yên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho
UBND huyện thành lập các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý và bệnh
viện dã chiến đảm bảo về số lượng, quy mô, cơ sở vật chất cho hoạt động của
các cơ sở cách ly tập trung, đáp ứng kịp thời các tình huống, diễn biến của dịch
bệnh;
- Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận và tổ chức tốt việc thực hiện cách ly y tế tập
trung, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tuyệt đối không để
xảy lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung của huyện và lây lan từ khu
cách ly ra cộng đồng;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, hướng dẫn, thiết lập,
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vận hành các khu cách ly tập trung tại các xã, thị trấn theo đúng quy định;
- Sẵn sàng phương án huy động lực lượng tham gia các hoạt động khác
theo chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng giao.
2.4. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Công an huyện
- Chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại Chốt kiểm soát liên
ngành của huyện và các Chốt kiểm dịch tại các xã, thị trấn; đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ứng với mọi cấp độ dịch
bệnh;
- Chỉ đạo công tác truy vết triệt để F1, F2 nhanh, kịp thời, lập danh sách
cụ thể, yêu cầu cách ly, giám sát, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định;
- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ nhân
khẩu thường trú, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, phát hiện sớm các trường hợp có
yếu tố dịch tễ (về từ vùng dịch) để phối hợp triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch;
- Chỉ đạo công tác quản lý người nước ngoài, xuất nhập cảnh trên địa bàn
toàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.
- Chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19;
- Sẵn sàng phương án huy động lực lượng tham gia các hoạt động khác
theo chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng giao.
2.5. Ông Trần Văn Tuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế
- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 huyện Nam Trực.
- Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, rà soát, xác định nhu cầu điều
trị, trên cơ sở đó bố trí người bệnh vào các cơ sở điều trị phù hợp nhằm phát
huy tối đa nguồn lực và duy trì hoạt động phòng, chống dịch hiệu quả;
- Tuân thủ các hướng dẫn xử trí và điều trị nghiêm ngặt, giảm thiểu tối đa
tình trạng người bệnh tiến triển nặng tại các cơ sở điều trị không phù hợp;
- Chỉ đạo các biện pháp siết chặt công tác phòng, chống dịch tại Trung
tâm Y tế huyện, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện;
- Bố trí, sắp xếp đường dây nóng đủ công suất để phục vụ tiếp nhận yêu
cầu, kịp thời tổ chức chăm sóc sức khỏe nhân dân từ xa và trực tiếp;
- Thường xuyên rà soát và điều phối đảm bảo năng lực điều trị; chuẩn bị
các kịch bản thu dung và điều trị; chỉ đạo phân tuyến tiếp nhận, cấp cứu điều trị
bệnh nhân đáp ứng kịp thời từng cấp độ của dịch bệnh;
- Phối hợp với Phòng Y tế chỉ đạo công tác huy động đội ngũ cán bộ y tế
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không phân biệt công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh;
chỉ đạo các biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sỹ, điều
dưỡng viên, kỹ thuật viên. Chú trọng chăm lo, động viên tinh thần, bảo đảm
phương tiện phòng hộ đối với lực lượng trực tiếp chống dịch. Có phương án sử
dụng hợp lý lực lượng y tế, những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì
hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng giao.
2.6. Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các Phó Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm
tiếp nhận thông tin nóng, đột xuất, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
3. Các thành viên Trung tâm chỉ huy theo chức năng nhiệm vụ của
ngành mình, chủ động triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống
dịch COVID-19; tham mưu báo cáo đề xuất Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy
trưởng để chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh hoặc các nội dung cần có sự
phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
Trên đây là phân công nhiệm vụ cho các thành viên Trung tâm Chỉ huy
phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Trực, yêu cầu các thành viên tăng
cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống
dịch. Báo cáo kết quả thực hiện kịp thời về Trung tâm Chỉ huy (qua Phòng Y tế,
Công an huyện, Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện). Trong quá trình thực
hiện nếu phát sinh nhiệm vụ mới sẽ phân công trực tiếp cho các thành viên./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các thành viên Trung tâm chỉ huy;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Trung tâm Chỉ huy các xã, thị trấn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT

CHỈ HUY TRƯỞNG

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Lưu Quang Tuyển

