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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

Số: 06 /TB-BCĐ 
       Thạch Hà, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo  

phòng, chống dịch COVID -19    

  
 

Căn cứ Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện 

Thạch Hà về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

huyện; Quyết định số 12377/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về việc bổ sung Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Trưởng Ban Chỉ đạo phân 

công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện (sau 

đây gọi là Ban Chỉ đạo), như sau: 

1. Trưởng Ban chỉ đạo, Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện  

Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chống dịch 

và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo, UBND huyện về toàn bộ hoạt động 

phòng, chống dịch COVID-19 của huyện; 

Phân công và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban 

và các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định, chủ trì và kết luận các cuộc họp 

thường kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; 

Ký ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo hoặc ủy quyền cho các Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công. 

2. Phó Trưởng Ban Thường trực, Ông Nguyễn Bá Hà – UVBTV, Phó 

Chủ tịch UBND huyện 

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong công tác xây dựng kế hoạch, điều hành 

phối hợp hoạt động giữa các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn; 

chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn huyện; 

Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo điều hành công việc chung khi Trưởng Ban 

Chỉ đạo đi vắng hoặc được ủy quyền; Ký các văn bản để giải quyết các công 

việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch theo thẩm quyền và nhiệm vụ 

được phân công; 

Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn 

vị, địa phương thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; chỉ 

đạo các xã, thị trấn: Thạch Kênh, Thạch Liên, Việt Tiến, Thạch Long, Thạch 

Sơn, Thị trấn Thạch Hà, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn, Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn, 

Thạch Xuân. Trực tiếp phụ trách xã Thạch Kênh; 
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 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.  

3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ông Nguyễn Văn Sáu – UVBCH, Phó 

Chủ tịch UBND huyện 

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong công tác xây dựng kế hoạch, điều hành 

phối hợp hoạt động giữa các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn; 

chỉ đạo, tham mưu xây dựng phương án đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; 

Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo đôn đốc,  kiểm tra, giám sát các đơn vị, 

địa phương thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo 

các xã: Nam Điền, Tân Lâm Hương, Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Văn, Thạch 

Trị, Thạch Hội, Thạch Lạc, Thạch Khê, Đỉnh Bàn, Thạch Hải; 

Chỉ đạo triển khai các khu cách ly tập trên địa bàn huyện. Thực hiện các 

nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

4. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Ông Võ Văn Dũng, Trưởng phòng Y tế 

Tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về 

công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên 

địa bàn từng thời kỳ, thời điểm; 

Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch; chỉ đạo, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện phòng, chống dịch 

hàng ngày; thực hiện công tác thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo theo quy định; 

 Kiểm soát, tham mưu UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách người 

áp dụng biện pháp cách ly tập trung và danh sách người hoàn thành cách ly tập 

trung tại các cơ sở cách ly tập trung; 

Tham mưu Ban Chỉ đạo các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các 

trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 

Phụ trách các hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; thực hiện các 

nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Thường trực phân công. 

 Trực tiếp phụ trách xã Thạch Ngọc. 

5. Phó trưởng Ban Chỉ đạo - Ông Nguyễn Thế Phiệt, Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện 

Tham mưu Ban Chỉ đạo: chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo việc điều tra, truy vết và triển khai lấy 

mẫu xét nghiệm đối với các đối tượng liên quan đến người nhiễm và nghi nhiễm 

COVID-19. ChỈ đạo, triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho 

cộng đồng; chuẩn bị vật tư y tế, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và nhân lực để sẵn 

sàng phòng, chống dịch. 

Trực tiếp chỉ đạo các khoa, phòng chuyên môn của Trung tâm và các Trạm 

Y tế thường xuyên triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Theo dõi sát diễn 
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biến tình hình dịch bệnh, thông tin kịp thời, đưa ra các khuyến cáo về các biện 

pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình dịch; kịp thời điều chỉnh, bổ sung 

các phương án, để chủ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu các tình huống dịch bệnh 

xảy ra; 

Thiết lập và thông báo rộng rãi đường dây nóng của ngành Y tế cho Nhân 

dân được biết, kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh về tình hình dịch 

bệnh để có các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Thực hiện nghiêm chế độ 

thông tin, báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh theo quy định; 

Đề xuất danh sách người áp dụng biện pháp cách ly tập trung và danh 

sách người hoàn thành cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung do UBND 

huyện thành lập, quản lý; 

Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện trong thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống dịch COVID-19; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban và 

Phó Trưởng ban Thường trực phân công. 

6. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo khác 

6.1. Nhiệm vụ chung 

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nội dung, công 

việc được phân công; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các hoạt 

động liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực ngành, 

địa phương phụ trách; 

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; tham mưu, giải 

quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện. 

Tham gia đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các ngành, địa phương; 

Theo dõi, bám sát địa bàn được phân công, đôn đốc việc thực hiện công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban 

Thường trực phân công. 

6.2. Nhiệm vụ cụ thể 

6.2.1. Đồng chí Lê Nguyên Dũng-UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện 

Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong đơn vị. Tham 

gia các hoạt động phòng, chống dịch khi được điều động; phối hợp với ngành y 

tế, công an chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn; tổ chức vận chuyển người cách ly, tham gia các hoạt 

động tổ chức cách ly tập trung;  

Bố trí cán bộ phụ trách, điều hành Khu cách ly tập trung tại Trụ sở BCH 

Quân sự cũ và các Khu cách ly tập trung khác theo sự điều động của UBND huyện. 



4 

 

 

Trực tiếp phụ trách xã Thạch Xuân, Nam Điền. 

6.2.2. Đồng chí Nguyễn Hoài Việt – UVBTV, Trưởng Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành truy vết kịp thời các 

trường hợp tiếp xúc gần, mốc dịch tễ các ca bệnh dương tính trên địa bàn; 

Giúp Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp 

nhập cảnh/cư trú trái phép; các tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; 

Chỉ đạo Công an xã, thị trấn quản lý chặt chẽ công dân địa bàn dân cư; 

chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế; phối hợp Ban 

chỉ đạo cấp xã phát động phong trào quần chúng, vận động mỗi người dân, từng 

gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp 

nhập cảnh/cư trú trái phép; 

Phối hợp với ngành y tế, quân sự chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; 

 Chủ trì phối hợp với các phòng, ngành liên quan xây dựng các phương 

án đảm bảo an ninh, trật tự trong phòng, chống dịch; tham mưu thiết lập các 

chốt kiểm soát người ra/vào nhằm kiểm soát dịch bệnh. 

Trực tiếp phụ trách xã Thạch Lạc. 

6.2.3. Đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu UBND huyện bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; hướng dẫn các cơ quan liên quan lập, quản lý, sử dụng 

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

 Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh; tham mưu xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh có biểu hiện đầu 

cơ, găm hàng, tăng giá các mặt hàng trên địa bàn; 

Trực tiếp phụ trách xã Thạch Trị cùng đồng chí Trần Xuân Hòa – Chủ 

tịch LĐLĐ huyện. 

6.2.4. Đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ-UVBCH, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin  

Chủ trì phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời, 

chính xác về tình hình dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức cảnh giác với 

dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

quy định; tham mưu xử lý nghiêm việc đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh, gây 

tâm lý hoang mang trong cộng đồng; 

 Trực tiếp phụ trách xã Thạch Hải. 

6.2.5. Đồng chí Lê Thị Phương Thủy – UVBCH, Trưởng Phòng Nội vụ  
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Tham mưu điều động, bố trí nhân sự phục vụ công tác phòng, chống dịch; 

chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn 

huyện theo đúng quy định; 

 Tham mưu Ban Chỉ đạo đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện 

kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối 

với những tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch. 

Trực tiếp phụ trách Thị trấn Thạch Hà. 

6.2.6. Đồng chí Từ Hữu Yên - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương bình & Xã hội  

Tham mưu thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội trong phòng, 

chống dịch trên địa bàn huyện; chỉ đạo các địa phương thực hiện giám sát chặt 

chẽ tình hình người học tập, lao động, công tác trở về trên địa bàn huyện từ các 

khu vực đang có dịch (trong nước và nước ngoài). Phối hợp với ngành y tế tham 

mưu phương án cách ly lao động trở về từ vùng có dịch; 

Hướng dẫn, cung cấp hồ sơ để hỗ trợ tiền ăn và các chi phí của người 

cách ly là trẻ em, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 

Trực tiếp phụ trách xã Thạch Sơn. 

6.2.7. Đồng chí Lê Văn Thuận – UVBCH, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT  

Tham mưu các giải pháp đảm bảo lương thực, thực phẩm phục vụ phòng, 

chống dịch. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn 

rà soát, nắm tình hình sản xuất, tổng sản lượng nông sản trên địa bàn toàn huyện và 

căn cứ tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ để có dự báo, thông 

báo, khuyến cáo đến doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân chủ động xây dựng kế 

hoạch mùa vụ sản xuất, thu hoạch, thu mua, tích trữ hàng hóa nông nghiệp. 

Trực tiếp phụ trách xã Thạch Liên. 

6.2.8. Đồng chí Nguyễn Thanh Nga – UVBCH, Trưởng phòng GD-ĐT 

Tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn; xây dựng các phương án để tổ chức tốt việc học tập cho học sinh trong 

điều kiện dịch đang diễn biến phức tạp; thường xuyên theo dõi nắm tình hình và 

báo cáo về Ban Chỉ đạo tình hình dịch bệnh tại các trường học; 

Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị cơ sở vật chất trong trường 

hợp UBND huyện trưng dụng các trường học làm cơ sở cách ly tập trung; 

Trực tiếp phụ trách xã Thạch Khê. 

6.2.9. Đồng chí Nguyễn Anh Tùng - Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi 

trường, phụ trách Phòng. 

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phát động vệ sinh môi trường nói chung 

và vệ sinh môi trường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; 
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Hướng dẫn thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa 

bàn huyện và cơ sở cách ly tập trung; 

Trực tiếp phụ trách xã Đỉnh Bàn. 

6.2.10. Đồng chí Lê Thị Phương Thanh - Trưởng phòng Tư pháp  

Tham mưu tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và theo dõi thi hành pháp luật 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Cùng đồng chí Trưởng Phòng Văn hóa -Thông tin trực tiếp phụ trách xã 

Thạch Hải. 

6.2.11. Đồng chí Nguyễn Phùng Lưu – UVBCH, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng  

 Phối hợp với phòng Y tế, Công an huyện kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh 

doanh các vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn; chủ trì phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn 

vị liên quan xây dựng phương đảm bảo các hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm 

phục vụ nhu cầu người dân trong phòng, chống dịch COVID-19; 

Chủ trì, phối  hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND các xã, thị trấn rà soát 

cơ sở vật chất trong trường hợp UBND huyện trưng dụng các trường học, trạm y tế, 

trụ sở UBND xã,… làm cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn; 

Trực tiếp phụ trách xã Thạch Hội. 

6.2.12. Đồng chí Nguyễn Trọng Thành - Phó Chánh Văn phòng HĐND-

UBND huyện, phụ trách Văn phòng HĐND-UBND 

Phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

phòng, ngành; UBND các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch COVID-

19; Chủ trì phối hợp đồng chí Trưởng Phòng Y tế tham mưu ban hành thông báo 

của các cuộc họp Ban Chỉ đạo; 

Phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị các điều kiện đảm bảo khi triển khai các 

cuộc họp của Ban Chỉ đạo; 

Trực tiếp phụ trách xã Ngọc Sơn. 

6.2.13. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoa - Giám đốc chi nhánh điện lực Thạch Hà 

Theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo nguồn điện trên địa bàn huyện, đặc 

biệt cho các cơ sở cách ly tập trung, các xã, thị trấn để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

6.2.14. Đồng chí Nguyễn Đình Lương - Phó GĐ Trung tâm y tế  

Giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo tổ chức tập huấn cho cán bộ, 

nhân viên y tế về công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu, công tác giám sát và 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế; 
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Trực tiếp chỉ đạo các đội cơ động phòng, chống dịch bệnh của Trung tâm Y 

tế huyện luôn sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở y tế trên địa bàn trong trường hợp cần thiết; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Giám 

đốc Trung tâm phân công. 

6.2.15. Đồng chí Lê Hữu Lưu - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

 Kịp thời tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế các giải pháp phòng, chống 

dịch trên địa bàn; 

Giúp Giám đốc Trung tâm y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng, 

chống dịch bệnh trong cộng đồng. Chỉ đạo các khoa, phòng chuyên môn cung cấp 

các thông tin, tài liệu cho các đơn vị truyền thông trên địa bàn để cung cấp thông 

tin chính xác, đầy đủ và kịp thời đến người dân; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện phân công. 

6.2.16. Đồng chí Lê Hữu Đồng - Giám đốc Trung tâm văn hóa – Truyền 

thông huyện 

Bố trí đội ngũ phóng viên thường xuyên tuyên truyền, thông tin chính xác 

về tình hình dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; các 

hoạt động của Ban Chỉ đạo để các tổ chức, cá nhân và mọi người dân được biết 

Cùng đồng chí Nguyễn Thúy Loan - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện trực tiếp phụ 

trách xã Thạch Long. 

6.3. Thành viên Ban Chỉ đạo là các thành phần kính mời 

6.3.1. Đồng chí Lê Văn Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn liên quan và các địa phương tăng 

cường công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, 

Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đôn đốc kiểm tra việc tổ 

chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị; 

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đồng chí được phân công phụ trách các 

xã Thạch Khê, Thạch Sơn. 

6.3.2. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

Chù trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện trong việc 

tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân chấp hành tốt các quy định, 

hướng dẫn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

6.3.3. Đồng chí Trần Danh Vinh – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện 

Chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch; ủng hộ kinh phí, vật chất phục vụ 

công tác phòng, chống dịch.  
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Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đồng chí được phân công phụ trách xã 

xã Lưu Vĩnh Sơn, Ngọc Sơn; 

6.3.4. Đồng chí Phạm Tiến Nam – UVBCH, Chánh Văn phòng Huyện ủy 

Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Trực tiếp phụ trách xã Tượng Sơn 

6.3.5. Các thành viên kính mời khác của Ban Chỉ đạo  

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đoàn thể cấp xã, các tổ chức 

thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế, các ngành chức năng liên 

quan và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân 

trên toàn huyện đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Phân công phụ trách các xã như sau: 

- Đồng chí Bùi Thị Hoàng Oanh – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy  

:Trực tiếp phụ trách xã Tân Lâm Hương và chỉ đạo xã Thạch Đài; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Huy – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Trực 

tiếp phụ trách xã Thạch Thắng và chỉ đạo xã Tượng Sơn; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Duy – UVBTV- Bí thư Đảng ủy Thị trấn: Trực 

tiếp Phụ trách Thị trấn Thạch Hà và chỉ đạo xã Thạch Long; 

- Đồng chí Dương Kim Hồng - UVBCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện: Trực 

tiếp phụ trách xã Thạch Đài; 

- Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Loan, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện: Cùng 

đồng chí Lê Hữu Đồng, Giám đốc TTVHTT trực tiếp phụ trách xã Thạch Long; 

- Đồng chí Hồ Xuân Hòa – UVBCH, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện: 

Trực tiếp phụ trách xã Thạch Văn. 

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – UVBCH, Bí thư Huyện đoàn: Trực tiếp 

phụ trách xã Việt Tiến; 

- Đồng chí Trần Xuân Hòa – UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện: Cùng đồng 

chí Trưởng phòng TCKH trực tiếp phụ trách xã Thạch Trị. 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện, yêu cầu các đồng chí căn cứ nhiệm vụ được phân 

công triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Hà Tĩnh (báo cáo);  

   - Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

   - Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành có liên quan; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo ; 

- UBND các xã, thị trấn ; 

   -  Lưu: VP, BCĐ, NV. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Khoa 
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