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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 

của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc 

 

UỶ 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 số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 
hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-
19”; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành 

Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; 

 Xét đề nghị của  Văn phòng UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 

26/8/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, như sau: 

1. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 1: Điện thoại di động (ông Đặng Văn Hải, 

Phó Giám đốc Sở Y tế): 0917641766 (thay cho số điện thoại của ông Lê Văn 

Thanh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh). 

2.  Điều chỉnh Khoản 2 Điều 1:  

2.2. Ông Lê Hồng Trung- Giám đốc Sở Y tế: Phó Chỉ huy trưởng Thường 

trực (thay cho ông Đinh Ngọc Khoa- Giám đốc Công an tỉnh). 

2.9. Ông Đinh Ngọc Khoa- Giám đốc Công an tỉnh: Thành viên. 

3. Điều chỉnh Khoản 2, Điều 3: Giao Sở Y tế (Cơ quan Thường trực 

BCĐ) chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin; kịp thời báo cáo, đề xuất 

các nội dung vượt thẩm quyền. Thực hiện báo cáo thường xuyên và đột xuất với 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh. 

Chuyển chế độ trực Trung tâm chỉ huy 24/7 cho ngành Y tế (cơ quan 

thường trực Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 ) ở cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). 

4. Điều chỉnh Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 như sau: 

Trung tâm chỉ huy tỉnh họp giao ban trực tuyến hàng tháng với Trung tâm chỉ 

huy của các huyện, thành phố, các sở ngành liên quan vào 15h00 Thứ Năm tuần cuối 

của tháng (do Sở Y tế, cơ quan thường trực đề xuất-có giấy mời riêng). 
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Việc giao ban hàng ngày, hàng tuần do Giám đốc Sở Y tế quyết định phù hợp 

với diễn biến tình hình dịch bệnh. 

Sở Y tế có trách nhiệm: Phân công cán bộ trực đường dây nóng để kịp 

thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố và của các tổ 

chức, cá nhân phản ánh qua Trung tâm Chỉ huy. 

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2336/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành: Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố, các thành viên Trung tâm Chỉ huy tỉnh và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
-TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT, VX1 (Tr          b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Duy Thành 
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