
T1T'H U VINH PHIJC DANG CONG SAN VIT NAM 

S&t6QD/TU Vrnh Phzc, ngày,stháng 5 nám 2021 

QUYJT DINII 

v vic phân cong các d1ng chi U5 viên Ban Thirôiig v Tinh u 
phu trách cong tác phông, chng djch Covid-19 trên dla  bàn tinh 

- Can ci'r Diu 1 Dãng Cong san Vit Nam; 

- CAn ci'r Din ngày 27/4/202 1 cüa Thi.thng 1rirc Ban BI thu v tip tVc  thng 
cuang cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 

- CAn cr Quy ch lam vic cüa Ban Chp hành Dãng bO tinh, Ban Thu&ng 
vi Tinh üy và Thithng trirc Tinh üy khóa XVII, thim kr 2020 — 2025; 

Xét d nghj cüa Van phông Tinhüy, 

BAN THLNG Vt4J TWH U QUYET rnru 
Diu 1. Phân cong nhim vii cac dng chI Uy viên Ban Thuô'ng vii Tinh üy 

nhu sau: 

1. IJng chI Hoàng Thi Thüy Lan - Uy viên Ban Chp hành Trung ircrng 
Dãng, BI thir Tinh uy, Chü tjch HDND tinh, Tnrông Doàn Dii biêu Quék hi 
klióa XLV tinh 

- Phii trách chung, tnrc tip chi dao các boat dng phông, chng djch bnh 
Covid-19 trên dia bàn tinh; báo cáo và chju trách thim trtiâc B ChInh trj, Ban BI 
thu ye các hoat dng phàng, chng dich bnh Covid-19 trên dja bàn tinh; 

- Phu trách chi dao  các hoat dng phông, chng djch bnh Covid- 19 tai  Dãng 
doàn FIDND tinh và Doàn dai  biu Qu6c hi tinh. 

2. IMng chi Pham Hoàng Anh — Phó BI thir Thirông trirc Tinh üy: 

- Chi dao  kjp th?ii vic trin khai các van bàn cüa BO ChInh trj, Ban BI thu 
trong toàn E)ãng b tinh lien quan dn cong tác phàng, chng djch bnh Covid-19. 

- Chi dao  cong tác tuyên truyn, thông tin truyn thông; 

- Chi dao  vic kim tra, xü l cac tó chüc dãng, dãng viên vi phm trong 
phóng chng djch bnh Covid-19. 

- Chü irl kim ira, giám sat các hoat dng cüa BCE) phông, chng djch bnh 
Covid- 19 trén dja bàn tinh. 

- Huy dng ca h thong chmnh tn vào cuc, chi dao  khi MTTQ, các doàn th 
tham gia cOng tác phàng ch6ng djch bnh bnh Covid-19. 
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- Trrc tip chi dao  các ca quan, Vn phông Tinh u chu&n bj nOi  dung cho 
các cuc hQp BTV, 'FT v ni dung phàng chng djch. 

- Xây drng k hoach lAnh do, chi dao,  kim tra cüa Ban Thu&ng vi Tinhüy 
trong cong tác phông, chng djch Covid-19. 

- Trijc tip phii trach chi dao  cong tác phông, chng djch bnh Covid- 19 các 
Ban xây drng Dãng, MTTQ, các th chrc chInh tn - xA hi tinh và huyn Bmnh 
Xuyên;. 

3. Dng chI Lê Duy Thành - Phó BI thir Tinh u, Chü tjch UBND tinh: 

- Là Truing ban Chi dao  phông, chóng djch bnh Covid- 19 tinh (viet tht là 
Ban Chi dao). Trirc tip chlu trách nhiêm truàc Ban Thu&ng vi Tinh Uy, Thithng 
trirc Tinh Uy v cOng tác phông, chng djch bnh Covid-19 trên dja bàn. 

- K4p  th?ii trin khai t chirc thrc hin có hiu qua các ngh quyEt, chi thj, 
thông báo két 1un cüa Ban Thuing vu Tinh Uy v phông, chng djch bnh. 

- Tham muu, d xut vài Ban Thir?ng vi vic chuyn trang thai theo cp dO 
cüa djch bnh. 

- Trirc tip lânh do, chi dao  chuAn bj cac phi.rcing an trong phông chng djch 
(cá nhân 1rc, 4t hrc,...) 

- Thy theo din bin djch bnh và tInh hInh thc th, chü dng quy& djnh cac 
vn d thuOc  thm quyn cüa Chü tjch UBND tinh, TrixOng BCD phàng chng 
djch theo quy djnh cüa pháp 1ut mOt  cách kh.n trrnmg, kjp thyi và chju trách 
nhim v quyt djnh cüa mInh; báo cáo két qua thirc hin vài Ban Thuing vi Tinh 
Uy ti phiên h9p g.n nht d bi&. 

- D xut vic b trI can bO khi cn thit phic vigi cho vic phông, chng djch 
bnh Covid-19. 

- Trrc tip chi do Cong tác phàng, chng djch bnh Covid-19 tai  Ban can sir 
dàng UBND tinh và Dãng b Kh6i các cci quan tinh. 

- Chun bj nOi  dung báo cáo vâi Thu&ng trrc Tinh u vào giao ban 6h sang 
hang ngày. 

4. Dng chI VU Vit VAn - U5' viên Ban Thir&ng vi Tinh u, Phé Chü 
tjch UBND tinh 

- Là Phó Triiâng ban thuông trirc Ban Chi dao  phông, chng djch bnh 
Covid- 19 tinh. Giüp Tnrâng Ban Chi dao  trirc tip chi do, diu hãnh các hoat 
dng cüa Ban Chi dao  và cong tác phông, chng dh bnh Covid-19 trên dja bàn 
tinh. 
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- Chi do kirn tra các th chCrc Dãng, clang viên trong phông chng djch a 
Dâng b. 

- Chju trach tham muu cho BTV Tinhüy, UBND tinh, BCE) Chi dao  phông, 
chng djch bnh Covid-19 tinh toàn b k hoach, phucing an b6 trI ngun 1c, nhãn 
1%rc, 4t txy té; cac kjch bàn, cp cl trong cong tác phéng chng djch Covid-19. 

- Trirc tip phi trách lânh dao,  chi  dao  toàn din Sâ Y t và chi do ngành y 
té trin khai cong tác phông, cMng djch bnh Covid-19. 

- Chi dao  xay dirng các báo cáo lien quan dn cOng tác phông chng djch 
cUa Ban can s1r clang UBND tlnh, ciia Tinh Uy d báo cáo Trung ucing theo quy 
djnh. 

5. Dng chI Nguyn Ng9c BInh - Uy viên Ban Thirông vy Tinh üy, Phó 
Chü tjch HDND tinh, BI thr Thành uy VTnh Yen 

- Tham gia thành viên Ban Chi do phông, chng dich bnh Covid- 19 tinh. 

- Giüp dng chI Chü tjch HDND tinh phi trách các hoat dng cong tác 
phông, chng dlch  bnh Covid-19 tai  Dãng doàn HDND tinh. 

- Chi do Dãng doàn HDND tinh 1nh dao  ban hành kip thai c ch& chmnh 
sách h trçl dc thu cüa tinh phiic vi cong tác phông, chng djch. 

- Chi dao  HDND tinh giám sat cong tác phông, chng djch bnh Covid- 19 
trén dja bàn tinh; giáni sat hoat dng cüa BCE) phông chng djch Covid- 19 tinh. 

- Trirc tip phi trách, chi dao cong tác phông, chtng djch bnh Covid- 19 ti 
Dãng b Thành ph Vmh Yen. 

6. iMng chI Dinh Ngçc Khoa - U5 viên Ban Thtrông vy Tinh u, Giám 
tMc Cong an tinh: 

- Là Phó Trix&ng ban Ban Chi dao  phông, chng djch bnh Covid-19 tinh. 

- Chü trI tham miru giüp Ban Thuang viii Tinh üy trong vic lãnh dao  cOng 
tác dam báo an ninh chInh trj, trt tij an toàn xA hi trong diu kin phông, chng 
djch bnh Covid-19. 

- Chi dao  huy dng 1irc hrcing cOng an tham gia tuyn dAu Cong tác phông, 
chng djch bnh (diu tra, truy vt; phãn 1ung, dam bão giao thông; báo v an 
toàn trong các khu vrc cách ly,...). 

- Chi dao hic krcxng cOng an thjc hin các bin pháp nghip vi, kpthôi phat 
hin va xfr l nghiêm các hãnh vi vi phm pháp 1ut trong cong tác phông chông 
djch Covid- 19, dc bit d6i vâi các trithng hçip nhp cãnh trái phép tiêm an nguy 
cci cao lay nhim, phát tan djch bnh. 
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- Trirc tip phi,i trách, chi dao  cong tác phông, chng djch bnh Covid- 19 
trong 1rc luçing COng an tinh. 

7. Dng chI Nguyn Ba Huy - Uy 'viên Ban Thirông vi Tinh u, Trithng 
Ban T chile Tinh üy 

- Là thãnh viên Ban Chi dao  phông, chng djch bnh Covid-19 tinh. 

- Chü dng tham muu, d xut vic trin khai các van ban cüa BO ChInh trj, 
Ban BI thu lien quan dn cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 thuc ph?m 
vi, thm quyn duçic giao. 

- ChU trI tham muu vic phân công, sp xp can bO din Ban Thuông vi 
Tinh üy quãn 1 phiic Vii Cong tác phông, chng djch bnh Covid-19. 

- Tnxc tip ph trách, chi dao cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 ti 
Ban T chi'rc Tinh Uy và Dãng b thành pM Phüc Yen. 

8. Ding chI Bill Huy VTnh - Uy viên Ban Thirilng vij Tinh üy, Trirông 
Ban Tuyên giáo Tinh ily: 

- Là thành viên Ban Chi dao  phông, cMng djch bnh Covid-19 tinh. 

- Chü dng tham mu'u, d xut vic trin khai các van ban cüa B ChInh trj, 
Ban BI thu lien quan dn cong tác phông, cMng djch bnh Covid-19 thuc phm 
vi, thm quyn duçc giao. 

S A A A A A - Phii trach toan diçn trong chi dao  cong tac thong tin, truyen thong, tuyen 
truyn v cong tác phàng, cMng djch và vic djnh huàng dix lun, xA hOi;  chi do 
djnh huâng tuyên truyn, thông tin báo chI; dAu tranh phãn bác các quan diem sai 
trai, thu djch va các thông tin khOng chInh xác v phéng, cMng djch. 

- Tnrc tip ph trách, chi do cong tác phông, chóng djch bnh Covid- 19 t4i 
Ban Tuyên giáo Tinh üy và Dãng b huyn Tam Dão. 

9. Dng chI Ha Quang Tin - Uy viên Ban Thirôiig vii Tinh üy, TrirOng 
Ban Ni chInh Tinh üy: 

- Là thãnh viên Ban Chi dao  phông, cMng djch bnh Covid- 19 tinh. 

- Chü dng tham mixu, d xut vic trin khai các van ban cüa BO ChInh trj, 
Ban BI thu lien quan dn cOng tác phOng, cMng djch bnh Covid-19 thuc ph?m 
vi, thm quyn ducic giao. 

- Chü trì tham mtru Ban Thtring viii Tinhüy các v.n d lien quan dn vic ra 
chü triwng lAnh dao,  chi dao phông cMng djch beth dam bão phü hçip vâi chü 
trtIng cüa fâng; chinh sách, pháp lut cUa Nhã nuàc và tinh hInh thirc t ti Vinh 
Phüc. 
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- Trirc tMp phii trách, chi dao  cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 tai 
Ban Ni chInh Tinh Uy và Dãng b huyn Yen Lac. 

10. Mng chI Nguyk Trung Hal - Uy viên Ban Thirôiig vi Tinh üy, Chü 
nhim UBKT Tinh üy 

- Tham gia thành viên Ban Chi do phông, chng djch bnh Covid- 19. tinh. 

- Chü dng tham mini, d xut vic trin khai các van bàn cfia BO ChInh trj, 
Ban BI thu lien quan dn cong tác phàng, chng djch bnh Covid-19 thuOc  ph?m 
vi, thm quyn duçic giao. 

- ChU trI tham muu Ban Thu&ng vi Tinh üy thirc hin nhim vi1 kim tra, 
giám sat di vâi th chüc Dãng, dáng viên trong vic lânh dao,  chi dto cong tác 
phông, chng djch bnh Covid-19; d xuAt xir 1 các th chüc dãng, dang viên vi 
phm trong phông chng djch. 

- Trrc tip phii trách, chi do cong tác phông, chóng djch bnh Covid- 19 tai 
UBKT Tinh üy và Dãng b huyn Vinh Tu?mg. 

11. Bong chI Nguyn Tun Khanh - U viên Ban Thirôiig vu Tinh u, 
Chü tjch Uy ban MTTQ tinh: 

- Là thành viên Ban Chi dao  phóng, chng djch bnh Covid-19 tinh. 

- Chü dng tham mixu, d xut vic trin khai các van bàn cUa B ChInh trj, 
Ban BI thu lien quan dn cong tác phàng, chng djch bnh Covid-19 thuOc  phm 
vi, thm quyn ducic giao. 

- Chü trI tham muu cho BTV TinhUy chi dao  MTTQ, các th chirc chInh trj - 
xã hOi  tinh tham gia cong tác phông, chng djch bnh Covid-19. 

- Chü tn vic phát dng phong trào toàn dan üng hO phông, chng djch 
Covid- 19, tMp nh.n iing hO cüa cia các tp th& cá than, doanh nghip trong và 
ngoài tinh. Chü dOng  tham mini vic b trI, phãn giao cho các dja phucing và các ti 
chi.'rc lam nhim vi phông, cMng djch khi cAn thit. 

- Trirc tip phi trách, chi dto cOng tác phông, chng djch bnh Covid-19 ti 
Uy ban MTTQ tinh và Dãng bO huyn Lp Thach. 

12. Bng chi Nguyn Th Hãi — U5 viên Ban Thtr&ng vi.i Tinh u5, Chi 
huy trtrOng B CM huy Quân sir tinh: 

- Tham gia thành viên Ban CM dao  phông, ch6ng djch bnh Covid-19 tinh. 

- Chju trách nhim huy dng các 1irc krcing quãn dOi  tham gia tuyn dAn 
cOng tác phông, ch6ng djch bnh covid-19 và khung quãn l ti các trung tam cách 
ly y t tp trung cüa cp tinh, c.p huyn. 
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- Chü tn tham mini cho BTV Tinhüy d xuAt báo cáo Dãng üy, BO Tu 1nh 
Quân khu 2 h trçl 1irc krcmg, cci sâ 4t cht phóng, chng djch bnh covid-19 khi 
cn thik 

- Trirc tip phi1 trách, chi d?o  cong tác phông, chng djch beth Covid- 19 
trong Dãng b Quãn sr tinh và các &in vi quân dOi  trén dja bàn. 

13. fMng chi Nguyn Thanh Tüng — Uy 'viên Ban Thtrông viii Tinh üy, 
Trir?rng ban Dan vn Tinh üy 

- Là thành viên Ban Chi do phéng, chng djch'bnh Covid-19 tinh. 

- ChU dng tham mini, d xu&t vic tnin khai các vn bàn cia B ChInh trj, 
Ban BI thu lien quan dn cong tac phông, chng djch bnh Covid-19 thuOc  ph?m 
vi, th&n quyn duçic giao. 

- Phii trách cong tac vn dng các thng lap nhãn dan chAp hành nghiêm các 
quy dinh  v phông, chng djch bnh covid-19; kjp thi n&m bAt tam ttr, nguyen 
v9ng cüa cac tng lap nhãn dan v tInh hmnh djch bnh. Chju trách nhim huy dng 
s1r tham gia cüa Nhân dan trong vic h trçi cong tác phông, chông djch ti cong 
dOng; thu&ng xuyen giám sat cong dng d6i vài các tnrng hçip dang thirc hin 
each ly y té ti gia dInh theo quy dinh. 

- Tc tip phv trach, chi do cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 ti 
Ban Dan vn Tinhüy và Dãng b Khi Doarih nghip tinh và Dãng bO huyn Song 
Lô. 

14. Ding chI Trân Thanh Hãi — U viên Ban Thtring viii Tinh u, Giám 
dc S& NN&PTNT 

- Là thành viên Ban Chi do phông, chng dch bnh Covid-19 tinh. 

- Tham mtru cho Ban Thuxng vi Tinh üy các giãi pháp v phát trin nông 
nghip và cac phuong an cung cAp san phAm nông nghip t?i  ch trong diu kin 
cách ly xa hi phic vi cong tác phông, ch6ng djch bnh; cho các khu cách ly tp 
trung quy mô lan. 

- Trirc tip phi trách, chi dao  cOng tác phông, ch6ng djch bnh Covid-19 ti 
Sâ NN&PTNT và Dãng b huyn Tam Dixorng. 

Diu 2. Trách nhim cüa các dng chI Uy viên Ban Thirông vy Tinh üy 

1- Hoàn thành t& nhim vi theo chirc tnách ducic phãn cOng và chju trách 
nhim tnrc tip tniac Ban Thuô'ng vi Tinh üy v thirc hin thim vi cUa minh. 

2- Guang mu chAp hành, quán trit và t ch(rc trin khai thirc hin có hiu 
qua các chü tnrcing cüa Dãng, chinih sách pháp lut cüa Nhà nuâc v cOng tác 
phông chng djch bnh t?i  c quan,, dja phuong, don vj. Thu?mg xuyên kim tna, 
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giám sat t chCrc Dãng và dãng viên v cong tác phông chng djch beth  và theo 
quy djnh cüa Diu 1 Dãng. 

3- TIch crc tham gia vào vic lânh do tap th cüa Ban Thx&ng vi Tinh üy 
trong các hoat dng phông, chng djch bnh trén dja bàn tinh. 

4- Dãnh th&i gian thich hçip di cy sâ, dja bàn phi trách d chi dao,  kim tra, 
nm bit, xi 1 kjp thii nhUng v.n d phát sinh trong cOng tác phông, chng djch. 

5- Chip hành nghiém ch dO sinh hoat, ch dO báo cáo, hOi  hQp cüa Tinh ui'. 
Tuyt di phiic tang sir phãn công, diu dOng can Ban Ths?ing vi1 Tinhüy. 

6- Báo cáo kjp th&i vài Ban Chi do, Thithng trirc Tinh Uy v nhftng tinh 
hung phát sinh xáy ra tai  dja phung, ca quan, &m vj Co ãnh hu&ng lan dn uy tin 
cüa Dáng, dn tInh hinh an ninh chInh trj, trt ttr an toàn x hOi  và dn các hoat 
dng phông ch6ng djch bnh Covid-19. 

Diu 3. Quy& djnh CO hiu 1irc tcr ngày k. 

Các dng chi có ten t?i  Diu 1 vâ các ca quan, don vj lien quan can cü Quyt 
djnh thi hành. 

Noi nhân: 
- Cáe die UVBCH DB tinh, 
- Các si, ban, nganh, doãn th tinh, 
- Các huyn, thành üy, DU1T, 
- Liiu VPTIJ. 

(TH1) 
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