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Để Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (sau đây gọi tắt là 

Trung tâm chỉ huy tỉnh) được thành lập tại Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 

13/8/2021 của UBND tỉnh đi vào hoạt động hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh – 

Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành; 

các thành viên Trung tâm Chỉ huy tỉnh; UBND huyện, thành phố như sau: 

1. Các cơ quan thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh 

1.1 Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh: 

- Cử người, lập danh sách trực thường xuyên tại Trung tâm chỉ huy tỉnh 

gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trong ngày 18/8/2021. Sở Y tế, 

Công an tỉnh mỗi cơ quan cử 02 người trực (01 trực chính, 01 dự phòng). Văn 

phòng UBND tỉnh cử chuyên viên trực công vụ hằng ngày đồng thời trực 

thường xuyên tại Trung tâm chỉ huy tỉnh. 

- Chế độ trực thường xuyên: Bố trí trực 24/7, chia 04 ca trực cả trong và 

ngoài giờ hành chính, cả ngày nghỉ, ngày lễ tết. Lực lượng trực lấy từ Sở Y tế, 

Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. 

- Xử lý thông tin tiếp nhận khi trực thường xuyên: Người trực tiếp nhận 

ghi chép đầy đủ thông tin do tổ chức, cá nhân gửi đến về phòng chống dịch 

Covid-19, báo cáo Chỉ huy trưởng hoặc Phó chỉ huy trưởng được phân công để 

chỉ đạo xử lý: 

+ Nếu là thông tin không khẩn cấp: Tổng hợp báo cáo Chỉ huy trưởng 

hoặc Phó chỉ huy trưởng được phân công chủ trì tại hội nghị giao ban trực tuyến 

hằng ngày; 

Kính gửi:   - Các sở, ban, ngành: Y tế, Công an tỉnh, Bộ 

CHQS tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý 

các KCN, Công thương, Giao thông Vận tải, 

Thông tin và Truyền thông; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh. 

 



+ Nếu là thông tin khẩn cấp: Báo cáo ngay với Chỉ huy trưởng để chỉ đạo 

xử lý kịp thời.  

1.2 Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên 

Trung tâm chỉ huy tỉnh và đơn vị cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình:  

Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện cần thiết 

cho trực chỉ huy, trực thường xuyên và hội nghị giao ban trực tuyến thường 

xuyên và đột xuất, trong đó: 

- Lập nhóm Zalo gồm các thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố và cá nhân tham gia phục vụ hoạt động của Trung tâm 

chỉ huy tỉnh;  

- Bố trí điện thoại bàn, sử dụng số điện thoại 02113.858.858 là đường dây 

nóng. Có 01 tổ hợp kéo dài khi ra ngoài phòng chỉ huy (nhưng trong tòa nhà 

HĐND-UBND tỉnh). Có phương án dự phòng trường hợp vì lý do nào đó không 

liên lạc được với số đường dây nóng trên, sẽ sử dụng dịch vụ chuyển cuộc gọi 

đến số di động 0915.186.568 của Ông Lê Văn Thanh, hoặc số máy cá nhân 

thành viên khác do Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy tỉnh chỉ định. 

- Việc thiết lập các điểm cầu trực tuyến: 

+ Điểm cầu tỉnh bố trí ngay tại Trung tâm chỉ huy tỉnh (phòng họp Lãnh 

đạo UBND tỉnh tầng 2,  trụ sở HĐND-UBND tỉnh), trường hợp số thành viên dự 

họp vượt quá khả năng phòng họp tầng 1 thì bố trí điểm cầu tại phòng họp số 5 

tầng 4 trụ sở HĐND-UBND tỉnh. Việc thay đổi điểm cầu tỉnh phải chuẩn bị 

trước 17h00 (định kỳ) hoặc giờ họp đột xuất ít nhất 30 phút và thông báo cho 

các thành viên dự họp ở tỉnh biết. Đầu mối liên lạc: Ông Nguyễn Văn Yên – 

Giám đốc Trung tâm Tin học – Công báo, số điện thoại: 091768866.  

+ Điểm cầu tại 9 huyện, thành phố do UBND cấp huyện chủ động bố trí 

và kết nối về điểm cầu tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, đơn vị cung cấp dịch 

vụ viễn thông và UBND cấp huyện phối hợp thực hiện. 

+ Điểm cầu cá nhân là thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh: Cài đặt phần mềm 

hỗ trợ họp trực tuyến trên phương tiện tùy chọn (smartphone/ipad/laptop) của cá 

nhân  thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh, nhằm đảm bảo họp trực tuyến từ xa khi 

thành viên đó có lý do không dự họp tại điểm cầu Trung tâm chỉ huy tỉnh. 

1.3 Các cơ quan thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh:  

- Hằng ngày, theo lĩnh vực, phạm vi được phân công trong phòng chống dịch 

Covid-19 nắm bắt kịp thời, cung cấp thông tin đầy đủ cho Thủ trưởng/Người 

đứng đầu cơ quan là thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh, nhất là những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phòng chống dịch; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên của cơ quan mình phát huy tốt 

vai trò, đóng góp tích cực vào hoạt động của Trung tâm chỉ huy tỉnh. 

2. Các thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh: 

2.1 Chỉ huy trưởng, các Phó chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy tỉnh: 



- Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về hoạt 

động của Trung tâm chỉ huy tỉnh;  

- Các Phó chỉ huy trưởng giúp Chỉ huy trưởng chỉ đạo giải quyết những 

nội dung, vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực được phân công và nội dung khác theo 

phân công của Chỉ huy trưởng và chịu trách nhiệm đối với những nhiệm vụ 

được được Chỉ huy trưởng phân công. 

- Hàng ngày theo phân công, Chỉ huy trưởng hoặc 01 Phó chỉ huy trưởng 

thường trực tại Trung tâm chỉ huy tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chỉ huy. 

2.2 Các thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh: 

- Chỉ đạo cơ quan thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và theo chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao; 

- Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chỉ huy trưởng trong phòng chống dịch 

bệnh Covid-19; 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp trực tuyến thường xuyên hoặc đột xuất; 

trường hợp có lý do vắng mặt phải báo cáo xin phép Chỉ huy trưởng Trung tâm 

Chỉ huy tỉnh; 

- Khi có vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 thuộc thẩm quyền thì chủ động, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ; nếu 

vượt quá thẩm quyền thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; 

- Thành viên là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh: Ngoài trách nhiệm chung nêu trên, còn có trách nhiệm 

kịp thời nắm bắt sự lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để tham 

mưu cho Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy tỉnh chỉ huy phòng chống dịch hiệu 

quả. Đồng thời thường xuyên báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy - 

Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về kết quả đạt được, những khó 

khăn, vướng mắc trong thực tế phòng chống dịch để Tỉnh ủy, HĐND tỉnh kịp 

thời có chủ trương, chính sách giải quyết, tháo gỡ.    

3. UBND huyện, thành phố: 

- Kiện toàn và thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 ở cấp huyện; yêu cầu xong trước ngày 20/8/2021; 

- Chủ động thiết lập điểm cầu ngay tại Trung tâm chỉ huy của huyện, 

thành phố kết nối với điểm cầu Trung tâm chỉ huy tỉnh để giao ban trực tuyến 

phòng chống dịch hàng ngày từ 17h00 hoặc đột xuất theo yêu cầu; 

- Bố trí phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết cho hoạt 

động của Trung tâm/Sở chỉ huy cấp huyện;  

- Phân công trực chỉ huy và bố trí người trực tại Trung tâm chỉ huy của 

huyện, thành phố; 



- Tổng hợp tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, 

những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch và kiến nghị đề 

xuất (nếu có), hằng ngày gửi về Ban chỉ đạo tỉnh và Trung tâm chỉ huy tỉnh;  

- Tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban trực tuyến thường xuyên hằng 

ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Thành phần dự điểm cầu cấp huyện do 

UBND cấp huyện triệu tập. 

4. Kinh phí bảo đảm hoạt động của Trung tâm chỉ huy: 

Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm chỉ huy tỉnh, Trung tâm 

chỉ huy cấp huyện và các cơ quan thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh theo 

nguyên tắc phát sinh tại cơ quan, đơn vị nào, cấp nào do cơ quan, đơn vị đó, cấp 

đó chịu trách nhiệm. 

4.1 Kinh phí phục vụ hoạt động chung của Trung tâm chỉ huy tỉnh do Văn 

phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm; kinh phí phát sinh để họp trực tuyến từ xa 

qua thiết bị CNTT (smartphone/ipad/laptop) do cơ quan thành viên Trung tâm 

chỉ huy tỉnh chi trả; 

Từng cơ quan thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh chủ động bố trí kinh phí 

từ nguồn chi thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ chỉ huy phòng chống dịch 

Covid-19. Đối với khoản chi phát sinh không thể bố trí từ kinh phí thường 

xuyên thì lập dự trù gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

quyết định. 

4.2 Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm chỉ huy huyện, thành 

phố do UBND huyện, thành phố bố trí. 

Yêu cầu các thành viên, cơ quan thành viên Trung tâm chỉ huy tỉnh; 

UBND huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ được giao./. 

 
Nơi nhận: 

-TTTU, TTHĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Như kg; 

- CV NCTH; 

- VT ( Tr       b). 

 

KT. CHỦ TỊCH – CHỈ HUY TRƯỞNG 

                 PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG  

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Vũ Việt Văn 
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