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CỘ G  OÀ XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VI T   M 

Độc lập -Tự do -  ạnh phúc 

    

            Kỳ Anh, ngày 29 tháng 01 năm 2021 
 

Q YẾT ĐỊ   

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng,  

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2021 
 

 Ỷ B     Â  DÂ    Y    

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 quyền địa phương ngày 21/11/2019; 

Căn cứ Chỉ thị 05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một 

số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 04-CV/BCĐ ngày 28/01/2021 của BCĐ tỉnh Hà Tĩnh về 

việc thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến 

mới; 

Căn cứ Công văn số 01-CV/BCĐ ngày 29/01/2021 của BCĐ phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện Kỳ Anh về việc thực hiện các giải pháp cấp bách trong 

phòng, chống dịch Covid -19; 
Theo đề nghị của Trưởng các phòng: Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện sau khi thống nhất với các phòng ban liên quan. 
 

 

 

Q YẾT ĐỊ  : 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện năm 2021 (sau đây gọi là Đoàn kiểm tra), gồm các ông (bà) có tên 

sau: 

1. Bà Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện                      - Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Y tế huyện    - Phó đoàn; 

3. Ông Lê Văn Xuân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện                        - Phó đoàn; 

4. Ông Nguyễn Thanh Đương, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Thành Quý, Phó Trưởng phòng GD & ĐT   - Thành viên; 

6. Ông Phan Đức Phú, Phó Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng    - Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Đức Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện  - Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa KSDB, TTYT huyện           - Thành viên. 
  

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 

- Kiểm tra các hoạt động, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện; báo cáo kết quả kiểm tra và các vấn đề cần xử lý về Ban chỉ đạo huyện; 

- Đoàn kiểm tra hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ;  

- Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra thực hiện theo Quy định hiện hành. 

 

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



Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Y tế, 

Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Thủ trưởng các phòng, 

ban, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

+ Gửi Vb giấy, Văn bản điện tử./. 

TM  ỦY B     Â  DÂ  

C Ủ TỊC  

 

 

 

 

 

 

 guyễn Tiến  ùng 
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