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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /QĐ-UBND            Quan Sơn, ngày      tháng 8  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện Quan Sơn 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN 

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

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ TTg ngày 16/9/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch các cấp; 

 Căn cứ tình hình thực tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn huyện Quan Sơn;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế và Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện Quan Sơn gồm những ông, bà sau:  

1. Ông: Lê Bá Văn, Đội trưởng Đội QLHCGTTT Công an huyện, Tổ trưởng 

2. Ông: Lữ Tiến Thành, Trợ lý tác chiến BCHQS huyện, Tổ phó 

3. Ông: Vi Văn Sang, CB Đội QLHCGTTT Công an huyện, Tổ viên 

4. Ông: Nguyễn Bá Long, CB Đội QLHCGTTT Công an huyện, Tổ viên 

5. Bà: Hà Thị Huấn, Phó bí thư Huyện đoàn, Tổ viên 

6. Ông: Lê Đức Hạnh, CB Đội quản lý thị trường số 11, Tổ viên 

7. Bà: Lương Thị Tế, Ủy viên thường trực UBMTTQ huyện, Tổ viên 

8. Bà: Lê Thị Thái, Trưởng phòng TTGDSK-TTYT huyện, Tổ viên 

9. Bà: Vũ Thị Phượng, Chuyên viên phòng TC-KH huyện, Tổ viên 

- Nhiệm vụ của Tổ Kiểm tra liên ngành: 

+ Chấp hành và thực hiện theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động 

 của UBND huyện; thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

+ Tiến hành kiểm tra, rà soát và cho tạm dừng đối với dịch vụ Kraoke kể từ 

ngày 14/8/2020 cho đến khi có Thông báo cho hoạt động lại của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Xử lý nghiêm các đối tượng không đeo khẩu trang khi đi ra đường, đến 
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nơi công cộng; kịp thời phát hiện những trường hợp không chấp hành việc cách 

ly, khai báo y tế. 

 + Tổ kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 24/24h trong ngày; 

thực hiện chế độ báo cáo dịch theo quy định; lương và các chế độ, quyền lợi 

hưởng theo quy định hiện hành. 

- Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng phối hợp và tham gia hỗ trợ để 

giúp tổ kiểm tra liên ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Điều 2. Giao Công an huyện là đơn vị Thường trực, phối hợp với các đơn vị 

liên quan lập dự toán kinh phí hoạt động của tổ; Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm 

định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét giải quyết. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 

07/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng 

phòng Tài chính-Kế hoạch, Thủ tưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn và các ông(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Công an tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND (B/cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện (Chỉ đạo); 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

      

   Lương Tiến Thành 
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