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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của 

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Tam Điệp 
 

 

CHỦ HUY TRƯỞNG SỞ CHỈ HUY 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
 
 

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ/UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
thành phố Tam Điệp; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động và phân công 

nhiệm vụ của các thành viên Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố 

Tam Điệp (gọi tắt là Sở Chỉ huy). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, các thành viên Sở Chỉ 

huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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- Sở Y tế;                              để b/c 
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- Trang thông tin điện tử thành phố;                                                                   
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UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

SỞ CHỈ HUY PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
 

QUY CHẾ  
Hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên của  

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Tam Điệp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BCĐ ngày      /9/2021 

của Sở Chỉ huy  phòng, chống dịch covid-19 thành phố)  
 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều Chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, nhiệm vụ của Sở Chỉ 

huy và các thành viên Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố (Sở Chỉ 

huy); Cơ quan thường trực và các thành viên Sở Chỉ huy. 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc 

1. Sở Chỉ huy hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, 

cá nhân phụ trách về các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

2. Chỉ huy Trưởng Sở Chỉ huy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Sở 

Chỉ huy và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân nhân dân thành phố về các hoạt 

động, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

3. Các Phó Chỉ huy Trưởng tham mưu, giúp việc cho Chỉ huy Trưởng và 

thực hiện các nhiệm vụ theo sự ủy quyền hoặc phân công của Chỉ huy Trưởng. 

4. Cơ quan Thường trực của Sở Chỉ huy là cơ quan tham mưu, giúp việc trực 

tiếp cho Sở Chỉ huy và Chỉ huy Trưởng. 

5. Sở Chỉ huy thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, giúp việc cho trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

6. Các thành viên Sở Chỉ huy: 

- Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham mưu và giúp Chỉ 

huy Trưởng triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; nội 

dung tham mưu phải đảm bảo kịp thời và chính xác. 

- Chịu sự phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chỉ huy Trưởng về 

nhiệm vụ được phân công; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và chủ động thực hiện 

nhiệmvụ được giao, đồng thời chủ động phối hợp với các thành viên khác để đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; trường hợp 

không thống nhất giữa các thành viên hoặc vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn thì báo 

cáo Chỉ huy Trưởng để xem xét quyết định. 
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- Tùy theo tình hình công tác các diễn biến dịch bệnh, việc phân công nhiệm 

vụ của các thành viên có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp. 

7. Chỉ huy Trưởng, Các Phó Chỉ huy Trưởng được sử dụng con dấu do cơ 

quan, đơn vị mình quản lý và chịu trách nhiệm sử dụng bộ máy tổ chức ( giúp việc, 

phương tiện, trang thiết bị ….) của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ 

theo sự phân công của Chỉ huy trưởng. 

8. Ngoài nhiệm vụ được phân công các Phó Chỉ huy Trưởng và các thành viên 

có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy Trưởng ủy quyền hoặc phân 

công và tuyệt đối tuân thủ sự ủy quyền hoặc phân công của Chỉ huy trưởng. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ CỦA SỞ CHỈ HUY VÀ CÁC THÀNH VIÊN SỞ CHỈ HUY 

 

Điều 3. Nhiệm vụ của Sở Chỉ huy 

Thực hiện theo Điều 2, Quyết định số 1544/QĐ/UBND ngày 01/9/2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 thành phố Tam Điệp. 

Điều 4. Nhiệm vụ đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố, 

Chỉ huy Trưởng 

1. Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Sở Chỉ huy trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm trước Thành Ủy, UBND thành 

phố về toàn bộ hoạt động và hiệu quả công việc của Sở Chỉ huy; phân công và 

giám sát thực hiện các nhiệm vụ của các Phó Chỉ huy Trưởng và các thành viên 

của Sở Chỉ huy. 

2. Thống nhất quan điểm, chủ trương, các biện pháp chỉ đạo các phòng, ban, 

ngành, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kịp thời 

các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Thành ủy và UBND thành phố về các biện pháp hữu hiệu nhằm phòng, chống dịch 

Covid-19; huy động nguồn lực với phường châm “4 tại chỗ” để xử lý kịp thời công 

tác phòng, chống dịch và các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố. 

3. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các bện pháp giãn cách xã hội, quyết 

định phạm vi, mức độ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại từng khu 

vực, địa phương, hướng Dẫn đầy đủ về các biện pháp cách ly, giám sát y tế, đảm 

bảo thống nhất các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thành phố. 

4. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Chỉ huy. 

Điều 5. Nhiệm vụ của đồng chí Vũ Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND thành 

phố, Phó Chỉ huy Trưởng. 

1. Thay mặt đồng chí Chỉ huy Trưởng điều hành hoạt động của Sở Chỉ huy 

khi được ủy quyền 

2. Là người phát ngôn của Sở Chỉ huy về công tác phòng chống dịch Covid-

19 của thành phố. Điều hành hoạt động thông tin, báo chí về phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thành phố. 
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3. Chỉ đạo công tác phòng, chóng dịch Covid-19 liên quan đến các ngành, 

lĩnh vực phụ trách. 

4. Giúp đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành công việc tại Khu cách ly tập 

trung của thành phố. 

5. Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Chỉ đạo điều 

hành, xử lý các khoản tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Chỉ huy trưởng phân công. 

Điều 6. Nhiệm vụ của đồng chí Tống Đức Thuận, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố, Phó Chỉ huy Trưởng 

1. Thay mặt đồng chí Chỉ huy Trưởng điều hành hoạt động của Sở Chỉ huy 

khi được ủy quyền 

2. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến các ngành, 

lĩnh vực phụ trách. 

3. Chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, nhất là các chuỗi sản xuất, cung ứng vật tư, lương thực, thực phẩm, lưu 

thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, các nhà máy sản 

xuất hàng xuất khẩu lớn, các điều kiện hỗ trợ việc duy trì sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

4. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, công ty, 

doanh nghiệp trên địa bàn.  

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Chỉ huy Trưởng phân công. 

Điều 7. Nhiệm vụ của các đồng chí Nguyễn Chí Đại, Trưởng Công an thành 

phố, Phó Chỉ huy trưởng 

1. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 có liên quan đến các ngành 

lĩnh vực phụ trách. 

2. Tham mưu chỉ đạo hoạt động của các chốt cửa ngõ thành phố kiểm soát 

người và các phương tiện ra vào thành phố. 

3.Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Chỉ huy Trưởng phân công. 

Điều 8. Nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Y tế, 

Phó Chỉ huy Trưởng 

1. Thực hiện vai trò là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-

19 của thành phố và phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đảm bảo 

huy động các ngồn lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại 

chỗ” để tổ chức thực hiện. 

2. Chủ trì tham mưu chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, 

hóa chất,… đáp ứng công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ;  

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập các Đoàn 

kiểm tra Liên ngành thành phố để tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy vết, 

quản lý, cách ly các trường hợp có yếu tố dịch tễ theo quy định. 
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4. Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố tham mưu chỉ đạo công tác tiêm 

chủng Covid-19 trên địa bàn đảm bảo an toàn, kịp thời, hiệu qủa. 

5. Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án thành phố 

để khảo sát, tham mưu thành lập các cơ sở cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã 

chiến để đảm bảo về số lượng, quy mô, cơ sở vật chất cho hoạt động của các cơ sở 

cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã chiến, đáp ứng kịp thời với các tình huống, 

diễn biến dịch bệnh. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí chỉ  huy trưởng phân công. 

Điều 9. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố, 

Phó Chỉ huy Trưởng 

- Điều hành các hoạt động phòng, chống dịch tại đơn vị quân đội. 

- Điều hành việc tiếp nhận, vận chuyển các trường hợp cách ly tập trung 

theo quy định thuộc thẩm quyền quản lý về các cơ sở các ly tập trung; bàn giao 

theo đúng quy định theo đúng quy định cách ly. 

- Điều hành công tác thiết lập, vận hành, tổ chức hoạt động các cơ sở cách ly 

tập trung được giao quản lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Chuẩn bị và huy động đủ quân số tham gia phối hợp hoạt động giám sát, điều 

trị trường hợp bệnh; sẵn sàng triển khai các cơ sở cách ly, phối hợp triển khai bệnh 

viện dã chiến trong trường hợp dịch lan rộng và tình huống khẩn cấp về dịch bệnh. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện, con người 

vào khu vực có dịch bệnh khi có yêu cầu. 

Điều 10. Nhiệm vụ của các thành viên Sở Chỉ huy 

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do đồng chí Chỉ huy trưởng phân công và 

nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực phụ trách như sau: 

1. Đồng chí Trịnh Xuân Hồng, Chánh Văn Phòng HĐND và UBND 

thành phố 

- Phối hợp với các thành viên tham mưu Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy 

Trưởng triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

thành phố theo nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, đôn đốc viện thực hiện các ý 

kiến của Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng. 

- Chỉ đạo bộ máy của Văn Phòng HĐND và UBND thành phố để giúp việc, 

tham mưu trực tiếp cho Chỉ huy Trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy trong 

công tác phòng chống dịch theo nhiệm vụ được giao. 

- Đảm bảo các điều kiện cho phòng trực của Sở chỉ Huy tại trụ sở UBND 

thành phố; cử cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin phối hợp với Phòng Văn hóa và 

thông tin để cung cấp thông tin về bản đồ dịch tễ phục vụ công tác chỉ đạo điều 

hành của Sở Chỉ huy. 

2. Đồng chí Phạm Thành Trung, Phó Trưởng phòng Tài Chính và Kế 

hoạch thành phố 

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

thành phố; đồng thời, phối hợp với Phòng Y tế thẩm định, bố trí kinh phí để đáp 
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ứng kịp thời cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Hướng dẫn các đơn 

vị quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định 

- Có kế hoạch để đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo triển khai hoạt động các chốt 

phòng, chống dịch Covid-19 thành phố an toàn, lâu dài. 

3. Đồng chí Lê Văn Phương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và 

xã hội thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các 

phường, xã, tổ chức rà soát, thống kê đối các đối tượng là công nhân, người lao  

động bị ảnh hưởng (số lượng người lao động bị mất việc làm, giảm lương, hỗ trợ 

bảo hiểm thất nghiệp…); các đối tượng xã hội bị ảnh hưởng (số đối tượng bảo trợ 

xã hội, hộ nghèo, người có công với cách mạng…) gặp khó khăn do dịch Covid-19 

gây ra trên địa bàn, đề xuất giải pháp hỗ trợ. Đặc biệt chú ý hướng dẫn, đôn đốc 

triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và phối hợp 

kiểm tra, quản lý, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các công ty, 

doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà quản lý, người lao động tay nghề cao là người 

nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại thành phố.  

- Tham mưu, đề xuất UBND thành phố kế hoạch tiếp nhận, đưa đón công 

dân Tam Điệp trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch khi cần thiết. 

4. Đồng chí Hoàng Văn Thuật, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố 

- Tham mưu, chỉ đạo điều hành hoạt động chuyên môn y tế phòng chống 

dịch Covid-19; điều hành hoạt động các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa 

bàn thành phố, chỉ đạo y tế về công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19; đồng thời 

phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy vết, quản lý, cách ly các trường hợp có 

yếu tố dịch tễ theo quy định. 

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 của 

Trung tâm Y tế và rà soát, đảm bảo huy động các ngồn lực cho  công tác phòng, 

chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” để tổ chức thực hiện. 

- Chủ động chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, 

thuốc… đáp ứng công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế chỉ đạo công tác tiêm chủng vắc xin Covid-

19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, kịp thời, hiệu qủa. 

5. Đồng chí Vũ Toàn Thắng, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong hoạt động kinh doanh vận tải; chỉ đạo các đơn vị vận tải 

phải ghi chép lại hành trình và cụ thể danh sách thông tin Hành khách mỗi chuyến 

xe để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; khuyến cáo hành khách, phương 

tiện hạn chế rời khỏi vùng dịch hoặc đi/đến vùng đang có dịch 

- Hướng dẫn cụ thể, chi tiết hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng 

chống dịch Covid-19 cho địa bàn, vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa. 

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các phương án, đón, vận chuyển 

người lao động bằng xe ôtô của các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, 

nhất là trong trường hợp có dịch xảy ra. 
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- Kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để truy 

vết, giám sát, xử lý các trường hợp có yếu tố dịch tễ, nghi/ mắc Covid-19 trên các 

phương tiện giao thông. 

6. Đồng chí Vũ Hoài Nam, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố 

- Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực công 

thương: Siêu thị, trung tâm thương mại, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phạm vi quản lý trên địa bàn. 

- Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong 

công tác phòng, chống dịch phù hợp với từng giai đoạn dịch bệnh Covid-19. 

- Theo dõi tình hình cung cầu, giá cả mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu 

cầu cao mùa dịch bệnh để kịp thời chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo cung 

cầu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Theo dõi nắm bắt và báo 

cáo thường xuyên về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa phục vụ nhân dân trong 

thời gian ưng phó với dịch Covid-19. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các 

phường, xã để xây dựng phương án tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm cho các doanh 

nghiệp, hợp tác xã và các cá nhân trong vùng có dịch (nếu có). 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát cung ứng, phân 

phối các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; phối hợp với 

các cơ quan chức năng để quản lý, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, 

tăng giá đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thường xuyên đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, cập nhật lên Bản đồ chung sống an toàn với 

dịch Covid-19 của quốc gia theo quy định. 

- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thương mại, siêu thị… thực hiện nghiêm 

ngặt yêu cầu 5K phòng, chống dịch của Bộ Y tế. 

Điều 11. Nhiệm vụ Tổ giúp việc 

- Trực tiếp đề xuất, tham mưu, xây dựng các văn bản chỉ đạo của Sở Chỉ huy. 

- Theo dõi chặt chẽ và tổng hợp báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch 

trên địa bàn với Sở Chỉ huy. 

- Đôn đốc các phường, xã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh, của thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tổng hợp, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá 

trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

- Thông tin nhanh, chính xác, kịp thời diễn biến tình hình dịch, đưa ra các 

khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch. Đẩy mạnh 

công tác truyền thông, tuyên truyền và khuyến cáo người dân thực hiện các nguyên 

tắc phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 
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