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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID- 19
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

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 bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép;
Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ Phiên họp
Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản số 1663/SYT-VP ngày 30/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bao gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Đoàn 1
- Trưởng đoàn: Ông La Đăng Tái - Phó Giám đốc Sở Y tế.
- Phó Trưởng đoàn: Ông Triệu Văn Lê, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh.
- Thành viên:
+ Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tham mưu trưởng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
+ Ông Nguyễn Văn Thoan, Trưởng Phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính;
+ Ông Nguyễn Văn Sảo, Phó Trưởng phòng Lao động - Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội.
2. Đoàn 2
- Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Thế Yên - Phó Giám đốc Sở Y tế.
- Phó Trưởng đoàn: Ông Hà Huy Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện - Công an tỉnh.
- Thành viên:
+ Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
+ Ông Trần Hoàng Anh, Phó Chánh Thanh tra - Sở Tài chính;
+ Ông Trân Quang Huy, Thanh tra viên - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
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Điều 2. Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn
tỉnh Tuyên Quang có nhiệm vụ:
- Kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác
phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp; các cơ sở
sản xuất, kinh doanh, nơi làm việc của cơ quan, đơn vị; chợ, trung tâm thương mại,
siêu thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở vui chơi
giải trí; điểm thăm quan du lịch; khu dân cư, khu lưu trú công nhân, nhà trọ; bến xe,
phương tiện giao thông công cộng; khu điều trị, các cơ sở cách ly tập trung; các
chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động của các Tổ
COVID-19 cộng đồng... trên địa bàn tỉnh.
- Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các
thành viên trong đoàn do Trưởng đoàn phân công. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau
khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Giao
thông vận tải; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa - Thể thao và Du
lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Trưởng
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông,
bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
(Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Như Điều 3; (thi hành)
- Lưu: VT, KGVX (Giang).
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