
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /QĐ-STNMT 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng 9 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19  
tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng 
Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 

Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực 
tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 
Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đương thuộc Sở; bổ 

sung nhiệm vụ, quyền hạn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 
tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường gồm các ông, bà có danh sách kèm theo.  

Điều 2. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm:  

Đảm bảo và chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai các biện pháp trong công 
tác phòng chống dịch Covid -19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Chỉ đạo các đơn vị; công chức, viên chức và người lao động cùng tham 
gia triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid - 19 tỉnh khi có dịch xảy ra tại cơ quan. 
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Xây dựng kịch bản, phương án và kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể 
trong mọi tình huống có dịch và chưa có dịch xảy ra tại cơ quan.  

Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, siết chặt các quy định phòng chống 
dịch Covid-19 tại Sở.  

Thành viên là Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp phụ trách công tác phòng, 

chống dịch Covid -19 tại đơn vị đó; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở khi để 
dịch bệnh xảy ra tại đơn vị mình phụ trách; báo cáo ngay Lãnh đạo Sở khi có 

trường hợp đi về từ vùng dịch, các trường hợp F1, F2,... tại đơn vị mình phụ 
trách để có hướng xử lý.  

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, các đơn vị thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 
- Các đ/c PGĐ Sở; 
- Như Điều 3; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 
Phạm Mạnh Duyệt 



DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STNMT ngày      tháng 9 năm 2021 

 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại  

1 Phạm Mạnh Duyệt Giám đốc Sở Trưởng ban 0915.159.858 

2 Nguyễn Sơn Lâm Phó Giám đốc Sở Phó Trưởng ban chỉ đạo 0913.019.403 

3 Đặng Minh Tơn Phó Giám đốc Sở Phó Trưởng ban chỉ đạo 0975.484.566 

4 Phạm Đình Tứ Phó Giám đốc Sở Phó Trưởng ban chỉ đạo 0981.826.622 

5 Trần Vũ Hưng Chánh Văn phòng Thành viên 0982.379.506 

6 
Phạm Văn Tính 

Trưởng phòng 

Khoáng sản 
Thành viên 0912.529.973 

7 
Trầm Mạnh Huy 

Trưởng phòng Đo đạc, 
Bản đồ và Viễn thám 

Thành viên 0912.531.992 

8 

Phùng Thế Hiệu 

Phó Trường phòng 

Môi trường, Nước, 
Khí tượng thủy văn và 

Biến đổi khí hậu 

Thành viên 0914.260.668 

9 
Hoàng Trần Trung 

Phó Trưởng phòng 
quản lý đất đai 

Thành viên 0987.800.544 

10 Vũ việt Hưng Phó Chánh Thanh tra Thành viên 0913.522.475 

11 
Nguyễn Thị Hồng Thái 

Giám đốc Văn phòng 
Đăng ký đất đai 

Thành viên 0916.163.163 

12 

Nguyễn Văn Khải 

Giám đốc Trung tâm 

kỹ thuật tài nguyên và 
môi trường 

Thành viên 0868.832.559 

13 

Trần Thanh Bình 

Giám đốc Trung tâm 

quan trắc tài nguyên 
và môi trường 

Thành viên 0915.388.898 

14 Vũ thị Thục Ngân Phó Chánh Văn phòng Thư ký 0986.033.838 
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