
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHÚC YÊN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phúc Yên, ngày        tháng       năm 2021 

      

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch  

COVID-19 thành phố Phúc Yên  

   

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN 

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 dịch bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 
21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 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 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 COVID-19;  

Căn cứ Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về phòng, chống dịch COVID-19; 

Thực hiện Văn bản số 6615/UBND-VX1 ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 7098/UBND-VX1 ngày 
18/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

2230/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch 
COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 về việc 
thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành 

phố Phúc Yên (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy) như sau: 

1. Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy: Đặt tại phòng họp số 2, Trụ sở 

UBND thành phố, số 145 đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điện thoại đường dây nóng: 02113.520.678  và 0911.221.718 

Điện thoại di động (ông Bùi Quốc Hoàn, Phó Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố, điện thoại: 0973.527.563.) 

2. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy: 

- Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thành phố - Chỉ huy trưởng. 
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- Ông Đào Anh Dũng - Chủ tịch HĐND thành phố - Phó Chỉ huy trưởng 

thường trực; 

- Ông Hoàng Trọng Lợi - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Phó Chỉ huy 

trưởng; 

- Ông Bùi Quốc Hưng - Phó Trưởng Công an thành phố - Phó Chỉ huy trưởng; 

- Ông Lưu Văn Giang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố - Thành viên. 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố - 

Thành viên. 

-  Ông Phạm Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố -  Thành viên. 

-  Ông Kim Đình Hùng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố - Thành 

viên. 

- Ông Nguyễn Hạ Long - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Thành viên. 

- Ông Tạ Quang Trung - Chánh Thanh tra thành phố - Thành viên. 

- Ông Nguyễn Mạnh Khuê - Trưởng phòng Quản lý đô thị - Thành viên. 

- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường - 

Thành viên. 

- Ông Trương Hùng Kiên - Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐT&XD thành phố - 

Thành viên; 

- Ông Tạ Xuân Vừng -  Trưởng phòng Kinh tế - Thành viên. 

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin - Thành viên. 

- Bà Ngô Thị Tú - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao - 

Thành viên; 

- Ông Tôn Mạnh Cường -  Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố - 

Thành viên; 

- Ông Bùi Quốc Hoàn - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố - Thành 

viên; 

- Ông Nguyễn Tiến Anh - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố - Thành 

viên; 

- Ông Phạm Văn Thủy - Phó Trưởng phòng Nội vụ - Thành viên; 

-  Ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố - Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy 

1. Tiếp nhân, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Thành ủy, 

UBND, BCĐ Covid-19 thành phố trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19; 

2. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành 

thành phố; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

tại các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt, tiếp 

nhận các ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhân dân, 

doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19. 

3. Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19, trường hợp 

vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Thành ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 thành phố, UBND thành phố để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải 

pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn, 
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không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn thành phố; kiểm tra, đôn đốc, kịp 

thời chấn chỉnh cấp ủy, UBND, Chủ tịch UBND các xã, phường, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch, Trung tâm Chỉ huy các xã, phường, các phòng, ban, ngành, các 

cơ quan, đơn vị, nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai, thực hiện nghiên 

túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết 

các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng 

đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống 

dịch. 

Điều 3. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy. 

1. Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước UBND, BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh, Thành ủy trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải 

pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đảm bảo 

quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn 

thành phố. 

2. Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ 

huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm chủ trì giao ban hàng ngày 

với Trung tâm chỉ huy tỉnh theo lịch phân công; tiếp nhận thông tin nóng, đột xuất, 

chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước 

thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

3. Các văn bản do Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên 

Trung tâm Chỉ huy được sử dụng con dấu của UBND thành phố và của cơ quan các 

thành viên đang công tác. 

4. Về việc thực hiện chế độ họp giao ban: 

- Về việc thực hiện họp giao ban với Trung tâm Chỉ huy tỉnh: Từ 17h00 hằng 

ngày, Trung tâm Chỉ huy thành phố họp giao ban trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy 

của tỉnh để báo cáo công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

trên địa bàn thành phố đồng thời tiếp nhận các thông tin, ý kiến chỉ đạo của Trung 

tâm Chỉ huy tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tùy tình hình cụ 

thể, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy quyết định thành viên các phòng, ban, 

ngành tham gia giao ban trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Trung tâm Chỉ huy. 

- Về việc thực hiện họp giao ban với Trung tâm Chỉ huy của các xã, phường: 

Từ 15h00 đến 17h00 hàng ngày, Trung tâm chỉ huy thành phố họp giao ban trực 

với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của các xã, phường thực hiện 

bằng hình thức họp trực tuyến, hội nghị thông qua bộ đàm (nếu có) hoặc họp trực 

tiếp (có Giấy mời riêng) để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo 

triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành 

phố theo thẩm quyền. Yêu cầu Trung tâm Chỉ huy các xã, phường thực hiện báo 

cáo hàng ngày theo đúng quy định và theo sự chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy thành 

phố. 

5. Về lịch trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành 

phố: Trung tâm Chỉ huy thành phố trực 24/24h hàng ngày. Giao Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố phối hợp với phòng Nội vụ thành phố tham mưu với 

UBND thành phố, Ban Chỉ đạo trưng tập cán bộ, Công chức, viên chức, người lao 

động các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc và xây dựng lịch trực Trung tâm 

Chỉ huy đảm bảo lực lượng trực 24/24h hàng ngày thông suốt, hiệu quả.  Kịp thời 
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tiếp nhận thông tin, báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành 

viên Trung tâm Chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi, phụ trách để kịp thời chỉ đạo xử lý 

hoặc đề xuất Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố, 

UBND thành phố để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo thẩm quyền.  

6. Trung tâm Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên Trung tâm chỉ huy: 

Các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố  

thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, gắn trách nhiệm thực hiện công vụ theo chức 

trách nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ của các Thành viên Trung tâm chỉ huy do Chỉ 

huy trưởng phân công. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố tham mưu xây 

dựng Thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch COVID-19 thành phố. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định 

số 2086/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND thành phố. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận : 

- BCĐ tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc ; 

- Văn phòng UBND tỉnh ; 

- Trung tâm Chỉ huy tỉnh ;  

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố ; 

- Các Thành viên BCĐ PCD Covid-19 thành phố; 

- Như Điều 5 ; 

- CVP, PCVP UBND thành phố; 

- Đảng ủy, UBND các xã, phường; 

- Trung tâm VH-TT-TT (để đưa tin) ; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 

Phan Tiến Dũng 
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