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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND                     Vĩnh Phúc, ngày         tháng 9 năm 2021 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh sách 1534 tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh Truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc 

thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch truyền nhiễm Covid-19 tại Việt Nam;  

Căn cứ các văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phực 

tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra; số 24/CT-TTg ngày 24/4/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; Công điện số 789/CĐ-

TTg ngày 05/6/2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”; 

Căn cứ các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

Vĩnh Phúc: Số 190/KH-BCĐ ngày 28/7/2021 về huy động nhân lực tình nguyện 

sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc; số 234/KH-BCĐ ngày 4/9/2021 về việc bổ sung Kế hoạch số 190/KH-

BCĐ ngày 28/7/2021; 

Theo đề nghị của Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) tại Tờ 

trình số 360/TTr-SYT ngày 9/9/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 1534 tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc (Có danh 

sách cụ thể kèm theo). 
 



    2 
 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Trách nhiệm của Sở Y tế 

- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các tình nguyện viên trước khi 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp 

huyện; các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án, bố trí, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các tình nguyện viên phù hợp với thực tiễn dịch bệnh.  

- Chủ trì, theo dõi, tổng hợp chung công tác của tình nguyện viên trên địa 

bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; kịp thời tham mưu, đề xuất các nội 

dung khác có liên quan để đáp ứng nhiệm vụ được giao. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan cấp tỉnh 

Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện 

về việc quản lý, huy động, phân công nhiệm vụ đối với lực lượng tình nguyện 

viên khi được giao tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc 

đơn vị quản lý. 

3. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện 

 Chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, huy động, phân công nhiệm 

vụ đối với lực lượng tình nguyện viên cấp huyện khi được giao tham gia công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc địa bàn quản lý. 

4. Thời gian bắt đầu: Từ ngày 10/9/2021 đến khi Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh có quyết định kết thúc xong nhiệm vụ.  

5. Trách nhiệm của tình nguyện viên 

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi được cơ 

quan có thẩm quyền huy động. 

- Các tình nguyện viên được hưởng chế độ phụ cấp khi tham gia phòng, 

chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài chính, 

Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ được cử đi 

công tác và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (để b/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành trong tỉnh; 

- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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