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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của  

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch covid-19 

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

chỉ đạo về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19; 

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-HU ngày 23/6/2022 của Ban Thường vụ 

huyện ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 
địa bàn huyện; 

 Thực hiện Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND 

huyện về viện kiện toàn Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

Trung tâm chỉ huy ban hành Quy chế làm việc như sau: 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc và phân 

công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 

huyện Mộc Châu. 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 01/QĐ-TTCH ngày 

08/9/2021 của UBND huyện Mộc Châu và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Điều 3. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chị trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND; 

- Thành viên TTCH huyện; 

- TTCH; UBND các xã, thị trấn; 

- Như điều 4; 

- Lưu: VT, BCĐ (35b). 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Thị Hoa 
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UBND HUYỆN MỘC CHÂU 

TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

CỦA TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-TTCH ngày …/…/2022) 

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh  

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức 

giải quyết công việc, chế độ hội họp, báo cáo và quan hệ công tác của Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy).  

2. Phó Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; các Doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện và các thành viên Trung tâm Chỉ huy chịu sự điều chỉnh của 

Quy chế này.  

Điều 2. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy  

1. Trung tâm Chỉ huy làm việc theo nguyên tắc chế độ Thủ trưởng, đề cao 

trách nhiệm của mỗi cá nhân. Mỗi thành viên của Trung tâm Chỉ huy được phân 

công theo dõi, nắm bắt một lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể; được quyết định những 

nội dung theo thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình; trường hợp vượt thẩm quyền, chủ động báo 

cáo, đề xuất với Chủ huy trưởng, thống nhất trong Trung tâm Chỉ huy để chỉ đạo 

hoặc báo cáo, tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 của huyện để xin ý kiến chỉ đạo.  

2. Trung tâm Chỉ huy họp, thảo luận dưới sự chủ trì của Chỉ huy trưởng 

hoặc phó chỉ huy trưởng theo phân công của Chỉ huy trưởng để quyết định và tổ 

chức triển khai thực hiện chủ trương, định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu; mọi công việc được thảo luận dân chủ thống nhất và trên cơ sở tăng 

cường phối hợp giữa các thành viên Trung tâm chỉ huy; các tổ chức Chính trị - 

Xã hội; UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

3. Thành viên Trung tâm Chỉ huy có trách nhiệm thực hiện quy chế này 

và các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của Trung tâm 

Chỉ huy; kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chỉ huy trưởng Trung tâm 

chỉ huy về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; bảo đảm duy trì kết nối 

thông tin liên lạc thường xuyên 24/24 hàng ngày.  

4. Phạm vi giải quyết công việc của các Thành viên Trung tâm chỉ huy 

được Chỉ huy trưởng giao nhiệm vụ phải theo đúng quy định của pháp luật, 

thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công và quy định tại Quy chế này.  

Điều 3. Trách nhiệm của Chỉ huy trưởng  
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1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của 

Trung tâm Chỉ huy và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn 

huyện; phân công nhiệm vụ các Chỉ huy phó Trung tâm chỉ huy, các Thành viên 

Trung tâm chỉ huy.  

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Trung tâm chỉ 

huy; chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề xuất của Trung tâm chỉ huy với cơ quan có 

thẩm quyền.  

3. Chỉ đạo các Thành viên Trung tâm chỉ huy; các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc 

điều phối, phối hợp công tác giữa các Thành viên Trung tâm chỉ huy với; các cơ 

quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn có liên quan.  

4. Quyết định những vấn đề khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

Trung tâm chỉ huy.  

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy  

Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy thực hiện trách nhiệm của Thành 

viên Trung tâm chỉ huy theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và các nhiệm vụ 

sau đây:  

1. Giúp Chỉ huy trưởng trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của 

Trung tâm chỉ huy theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Chỉ 

huy trưởng về kết quả thực hiện.  

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Trung tâm chỉ 

huy; chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề xuất của trung tâm chỉ huy với cơ quan có 

thẩm quyền. 

3. Triệu tập, chủ trì họp hoặc lấy ý kiến các Thành viên Trung tâm chỉ 

huy phụ trách các lĩnh vực có liên quan để thống nhất giải quyết những vấn đề 

phát sinh hoặc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chỉ huy trưởng giao.  

Điều 5. Trách nhiệm của Thành viên Trung tâm Chỉ huy  

1. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chỉ huy 

trưởng, Phó chỉ huy trưởng phân công và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Trung tâm chỉ huy.  

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các Thành viên 

khác của Trung tâm chỉ huy, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

thực hiện nhiệm vụ được phân công.  

3. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; chủ động 

nghiên cứu, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy 

trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và đề xuất, kiến nghị 

những vấn đề phát sinh.  

Điều 6. Bộ phận thường trực của Trung tâm Chỉ huy  

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan thường trực của Trung 

tâm Chỉ huy phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19, có trách nhiệm:  
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a) Tham mưu, giúp Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng trong việc chỉ 

đạo, điều hành, điều phối hoạt động chung của Trung tâm chỉ huy.  

b) Tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

định kỳ và đột xuất báo cáo Trung tâm chỉ huy;  

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, tài 

liệu phục vụ các cuộc họp của Trung tâm chỉ huy và theo chỉ đạo của Chỉ huy 

trưởng, Phó chỉ huy trưởng; dự thảo văn bản, phương án, kế hoạch của Trung 

tâm chỉ huy, Chỉ huy trưởng.  

d) Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

của Trung tâm chỉ huy.  

2. Bộ phận thường trực của Trung tâm chỉ huy được yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, báo cáo, bố trí người 

trực và hỗ trợ các nguồn lực cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

Điều 7. Chế độ họp và báo cáo  

1. Chế độ họp:  

a) Họp toàn thể Trung tâm chỉ huy;  

b) Họp Trung tâm chỉ huy của huyện với các cơ quan đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn;  

c) Họp Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng và Cơ quan thường trực của 

Trung tâm chỉ huy (sau đây gọi tắt là Thường trực Trung tâm chỉ huy). Chỉ huy 

trưởng quyết định thời gian, thành phần và nội dung họp.  

2. Trung tâm chỉ huy các xã, thị trấn thực hiện chế độ báo cáo theo định 

kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng và gửi Bộ phận thường trực 

Trung tâm chỉ huy và Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo 

cáo Trung tâm chỉ huy, Chỉ huy trưởng.  

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Cơ quan thường trực 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trong việc đôn đốc tổ chức triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ của Trung tâm chỉ huy và kịp thời báo cáo, đề xuất Chỉ huy 

trưởng đối với những vấn đề phát sinh.  

Điều 8. Quan hệ phối hợp công tác  

1. Thành viên Trung tâm chỉ huy phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với 

các Thành viên khác của Trung tâm chỉ huy, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện.  

2. Thành viên Trung tâm chỉ huy, xin ý kiến bằng văn bản đối với những 

vấn đề liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công của Thành viên khác 

của Trung tâm chỉ huy để thống nhất trước khi tổ chức thực hiện, trường hợp có 

ý kiến khác nhau, báo cáo Chỉ huy trưởng để xem xét, quyết định./. 
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UBND HUYỆN MỘC CHÂU 

TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
 
 

Số:  …/QĐ-TTCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Mộc châu, ngày … tháng 7 năm 2022 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

Các thành viên trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 

(Kèm theo Quyết định số …/…/2022 của Trung tâm chỉ huy) 

 

Thực hiện Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND 

huyện về viện kiện toàn Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện Mộc Châu; 

Thành viên Trung tâm chỉ huy thưc hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm 

việc của Trung tâm chỉ huy ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-TTCH 

ngày …/…/2022 và nhiệm vụ theo phân công của Chỉ huy trưởng như sau: 

I. CHỈ HUY TRƯỞNG VÀ CÁC CHỈ HUY PHÓ 

1. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách khối Văn hóa - Xã 

hội - Chỉ huy Trưởng 

- Chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Trung tâm 

chỉ huy; phân công nhiệm vụ cho các Phó chỉ huy trưởng và các thành viên 

Trung tâm chỉ huy. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; sở ban ngành của 

UBND tỉnh, Huyện ủy, tổ chức các cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy khi cần 

thiết, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Cơ quan thường trực Trung tâm Chỉ huy.  

- Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo tình 

hình với Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Thường trực huyện ủy.  

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, cách 

ly, tiêm chủng... và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị nhân 

lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, điều trị các trường 

hợp mắc bệnh; tham mưu việc huy động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại các 

xã, thị trấn khi cần thiết; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống dịch bệnh.  

- Trực tiếp chỉ đạo việc áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch để bảo 

đảm tính liên tục của hoạt động giáo dục; chỉ đạo việc triển khai các chính sách 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

- Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy. 

2. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách khối Kinh tế - Phó 

chỉ huy trưởng 

- Trực tiếp điều hành các hoạt động phòng, chống dịch bệnh liên quan đến 
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lĩnh vực Kinh tế - Tài chính, dịch vụ - thương mại, quản lý đô thị, giao thông 

vận tải, giải phóng mặt bằng. 

- Xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng của nhân dân; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu 

trục lợi trong việc găm hàng, tích trữ đầu cơ... 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch 

phòng chống dịch bệnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng 

Trung tâm Chỉ huy. 

3. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách khối Nông lâm - 

Phó chỉ huy trưởng 

- Giúp Chỉ huy trưởng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống 

chống dịch COVID-19 thuộc lĩnh vực: Nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển nông 

thôn, thủy lợi; công tác di dân tái định cư; chương trình xây dựng nông thôn 

mới; chương trình phát triển cây cao su; công tác phòng chống lũ bão và giảm 

nhẹ thiên tai; giải quyết tranh chấp đất đai.  

- Đảm bảo công tác sản xuất, chế biến nông sản, lưu thông hàng hóa trong 

mọi tình huống, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người, vật nuôi ở các cấp 

độ dịch; công tác phòng, chống dịch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

cung ứng, tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn; đảm bảo công tác an toàn 

phòng chống dịch đối với những người tham gia sản xuất. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng 

Trung tâm Chỉ huy. 

4. Đồng chí Trưởng Công an huyện - Phó chỉ huy trưởng 

- Đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng chức năng 

tuyên truyền, đấu tranh, xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 

các biện pháp phòng chống dịch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng 

Trung tâm Chỉ huy. 

5. Đồng chí Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện - Phó chỉ huy trưởng 

- Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn; tham mưu, điều 

hành lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện nhiệm vụ phòng 

chống dịch theo yêu cầu của Ban chỉ đạo; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng 

Trung tâm Chỉ huy. 

6. Đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế - Phó chỉ huy trưởng  

- Là đầu mối thường trực theo dõi toàn diện diễn biến dịch bệnh Covid 19 

trên địa bàn huyện. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Chỉ huy trưởng về các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch tại 

các địa phương trên địa bàn huyện.  
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- Chỉ đạo Trung tâm Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra 

liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

Covid - 19 tại các xã, thị trấn. Tổ chức thường trực giám sát dịch 24/24 giờ để 

theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, báo cáo kịp thời tình  

- Chủ trì đề xuất kinh phí công tác phòng, chống dịch bệnh gửi phòng Tài 

chính thẩm định.  

- Chỉ đạo, thực hiện nghiêm quy định về theo dõi, điều trị F0 tại nhà theo. 

Xây dựng phương án quản lý, điều trị các trường hợp nhiễm Covid-19 mức độ 

nhẹ và không triệu chứng tại nhà, thực hiện theo đúng hướng dẫn công tác quản 

lý, điều trị F0 tại nhà. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng phân công. 

II. Nhiệm vụ các thành viên  

 1. Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng  

- Chỉ đạo đảm bảo cung ứng, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn 

huyện; đảm bảo các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, 

thiết bị y tế, hàng tiêu dùng... bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phù hợp trong 

tình hình dịch bệnh Covid-19.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng 

phân công.  

2. Đồng chí Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn  

- Nắm bắt tình hình sản xuất, sản lượng nông sản trên địa bàn huyện, có 

kế hoạch, phương án tiêu thụ sản phẩm nông, ngư nghiệp cho nông dân và các 

doanh nghiệp trong tình hình dịch Covid-19.  

- Nắm bắt tình hình dịch bệnh trong khu vực và trên thế giới để có dự báo, 

khuyến cáo đến các doanh nghiệp, Hợp tác xã, người dân chủ động trong sản 

suất, thu hoạch, thu mua, tiêu thụ sản phẩm.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng 

phân công.  

3. Đồng chí Trưởng Phòng Tài chính - Kế Hoạch  

- Đề xuất các phương án kinh phí đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống 

dịch đáp ứng các tình huống, kịch bản dịch xảy ra trên địa bàn huyện. Thẩm 

định, đề xuất kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn vị 

trong công tác phòng chống dịch.  

- Tham gia chỉ đạo, đề xuất chính sách phục vụ công tác phòng, chống 

dịch Covid- 19 theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử 

dụng và quyết toán nguồn kinh phí phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.  

- Tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến ngân sách nhà nước; 

bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch; 

chỉ đạo việc thực hiện mua sắm vắc xin, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc... 
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phục vụ phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án mua 

sắm dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ cho các xã, thị trấn trong trường hợp vượt quá 

khả năng đáp ứng tại chỗ của xã, thị trấn; chỉ đạo việc thực hiện các chế độ, chính 

sách đối với các lực lượng phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu.  

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng 

phân công.  

4. Đồng chí Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Chủ động tham mưu hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện nghiêm chính sách các gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh.  

- Chỉ đạo tổ chức hỗ trợ tại các vùng có dịch, quan tâm người có công, gia 

đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người 

yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch Covid-19.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng 

phân công.  

6. Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo chức năng của 

ngành giáo dục và đào tạo; đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong các 

trường học, cấp học.  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 

tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; theo dõi nắm tình hình dịch bệnh trên 

địa bàn, tại các cơ sở giáo dục và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện có biện 

pháp xử lý kịp thời.  

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng 

phân công. 

7. Đồng chí Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.  

- Phối hợp với Công an huyện xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp 

tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng; đấu 

tranh, phản bác, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, kích động sai sự thật về 

công tác phòng, chóng dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo triển khai, thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng 

phân công.  

8. Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện  

- Chỉ đạo chuyên môn đối với các cơ sở điều trị Covid-19 trong công tác 

phòng bệnh, phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

- Chuẩn bị công tác phân tuyến, thu dung, sẵn sàng điều trị bệnh nhân khi 

dịch xảy ra; triển khai các biện pháp phòng chống lây lan cho cộng đồng, cho 
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nhân viên và người tiếp xúc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng 

phân công.  

9. Đồng chí Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa  

- Chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ các 

biện pháp phòng chống dịch, tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của 

dịch bệnh Covid-19; thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh để người 

dân không hoang mang lo lắng, chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng 

phân công.  

10. Đồng chí: Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập; Đồn 

trưởng đồn biên phòng Chiềng Sơn  

- Chỉ đạo bảo đảm giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; kiểm soát chặt 

chẽ các đường mòn, lối mở, không để xuất, nhập cảnh trái phép; chỉ đạo tổ chức 

tăng cường lực lượng Quân đội nhân dân phối hợp với các lực lượng khác tham 

gia phòng, chống dịch Covid-19.  

- Phối hợp với các ngành có liên quan cung cấp thông tin về người nước ngoài 

đến huyện Mộc Châu; người đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng 

phân công.  

11. Đồng chí Chánh văn phòng HĐND và UBND  

- Giúp Chỉ huy trưởng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, đề 

xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện các nhiệm vụ 

về công tác phòng chống dịch Covid-19 do Chỉ huy trưởng giao. Chỉ đạo, tham 

mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm chỉ huy ban hành kịp thời các văn 

bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Chỉ đạo đảm bảo các điều kiện hạ tầng, kỹ thuật, hậu cần, công tác phối 

hợp giữa Trung tâm Chỉ huy các cấp để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành 

chung của Trung tâm Chỉ huy huyện.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng phân công.  

12. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, phụ trách nội dung  

- Phối hợp với Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện các 

nhiệm vụ do Chỉ huy trưởng và các Phó Chỉ huy trưởng giao; tổ chức các hội 

nghị của Trung tâm Chỉ huy về công tác phòng chống dịch Covid - 19.  

- Chuẩn bị nội dung và các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ các 

nhiệm vụ của UBND huyện, Trung tâm chỉ huy trong công tác phòng, chống 

bệnh Covid-19. Tham mưu tổ chức các Hội nghị, Hội nghị trực tuyến của 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo, của Trung tâm Chỉ huy về phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19; dự thảo, tham mưu ban hành kết luận của Trung tâm Chỉ huy 

phòng chống dịch, chuyển đồng chí Chánh văn phòng báo cáo, đề xuất với Chỉ 

huy trưởng. 
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- Trực tiếp tham mưu, tổng hợp báo cáo cho Trung tâm Chỉ huy; Tham 

mưu cho Chỉ huy trưởng phân công lịch trực tại Trung tâm Chỉ huy để đảm bảo 

công tác chỉ đạo, điều hành chung của Trung tâm Chỉ huy huyện.  

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn 

huyện định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng, các phó chỉ huy trưởng 

phân công. 

13. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn quản lý; xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm 

vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp theo chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh, huyện; huy động các nguồn lực để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại địa phương; tích cực, chủ động 

phối hợp với ngành y tăng cường truyền thống về các biện pháp phòng, chống 

dịch, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyên người dân tích cực tham gia 

tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

                                        PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Các Thành viên Trung tâm chỉ huy phụ trách các xã, thị trấn  
(kèm theo Quyết định số …/QĐ-TTCH ngày …/…/2022 của Trung tâm chỉ huy) 

Stt Chức danh, đơn vị công tác 
Phụ trách xã, thị 

trấn 

1 Đồng chí Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 
thị trấn NTMC 

2 Đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Nông Trường Mộc Châu 

3 Đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 
thị trấn Mộc Châu 

4 Đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Mộc Châu 

5 Đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 
xã Mường Sang 

6 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Mường Sang 

7 Đồng chí Giám đốc Bệnh viện ĐK Mộc Châu huyện 
xã Hua Păng 

8 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Hua Păng 

9 Đồng chí Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND 
xã Nà Mường 

10 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Nà Mường 

11 Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tà Lại 

12 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Tà Lại 

13 Đồng chí Đồn trưởng đồn biên phòng Chiềng Sơn 
xã Chiềng Sơn 

14 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn 

15 Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 
xã Chiềng Khừa 

16 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Chiềng Khừa 

17 Đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 
xã Đông Sang 

18 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Đông Sang 

19 Đồng chí Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
xã Phiêng Luông 

20 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Phiêng Luông 

21 Đồng chí Trưởng Phòng NN&PTNT  
xã Quy Hướng 

22 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Quy Hướng 

23 Đồng chí Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin 
xã Chiềng Hắc 

24 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc 

25 Đồng chí Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập 
xã Lóng Sập 

26 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Lóng Sập 

27 Đồng chí Trưởng Phòng Lao động - TB&XH 
xã Tân Lập 

28 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Tập Lập 

29 Đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 
xã Tân Hợp 

30 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Tân Hợp 
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