
UBND XÃ QUANG KHẢI
BCĐ PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID- 19

Số:         /QĐ- BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Khải, ngày     tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Quang Khải

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 XÃ

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và 
hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trong tình hình mới;

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 28 tháng 01 năm 2021 về khẩn 
trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 174 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của 
Chủ tịch UBND xã Quang Khải về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 xã;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 xã Quang Khải, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Hồng Thiêm, Phó Chủ tịch UBND xã.
2. Phó Trưởng Tiểu ban: 
- Bà Hoàng Thị Cúc, Kế toán- Tài chính xã;
- Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã.
- Bà Đỗ Thị Dung, Công chức Văn phòng- Thống kê xã.
3. Các thành viên:
- Bà Vũ Thị Hương, Công chức Văn phòng- Thống kê xã;
- Bà Nguyễn Thị Lan, Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và 

môi trường;
- Ông Vũ Mạnh Đạt, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã;
- Ông Nguyễn Duy Bình, Phó trưởng Công an xã;



-  Ông Nguyễn Tiến Việt, Trưởng thôn Nhũ tỉnh;
- Ông Vũ Huy Đoán, Trưởng thôn Tân Quang;
- Ông Nguyễn Xuân Min, Trưởng thôn Vũ Xá;
* Mời các ông, bà có tên sau tham gia Tiểu ban:
- Ông Đào Văn Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã;
- Ông Vũ Văn Tuyển, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã;
- Bà Vũ Thị Thu Dung, Bí thư Đoàn thanh niên xã;
- Bà Trần Thị Làn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã;
- Ông Vũ Văn Huế, Chủ tịch Hội nông dân xã;
- Ông Phạm Văn Mịch, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã;
- Ông Nguyễn Văn Thoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã;
Điều 2. Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly có nhiệm vụ:
- Chỉ đạo việc tiếp nhận, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã;
- Tham mưu chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện việc cách ly phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã;
- Tham mưu đảm bảo nguồn lực và tổ chức thực hiện các công việc đột xuất 

trong công tác đảm bảo hậu cần và tổ chức cách ly phòng, chống dịch COVID-19 
trên địa bàn xã;

- Tham mưu, chỉ đạo đảm bảo công tác lưu thông, cung ứng hàng hóa phục 
vụ sinh hoạt, đời sống cho nhân dân trong vùng bị cách ly và vùng có dịch.

Điều 3. Nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban:
- Trưởng Tiểu ban trong phạm vi nhiệm vụ được giao được sử dụng con dấu 

của đơn vị mình để phục vụ hoạt động;
- Thành viên của Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của 

các thành viên do Trưởng Tiểu ban phân công;
- Các Thành viên có tên tại Điều 1 được hưởng chính sách phòng, chống 

dịch bệnh khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành;
- Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã, các ngành, các cơ quan, đơn vị, 
các thôn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện; (để b/c)
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã; 
- Như Điều 3;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Đức Thuận
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