
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

   Số:            /QĐ-UBND           Sầm Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

Căn cứ Luật phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007; 

Căn cứ Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh trong tình hình mới;; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19, thành phố 

Sầm Sơn (sau đây gọi tắt là Tổ giám sát) gồm các ông, bà có tên sau đây:  

  Tổ Trưởng 

1. Ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

  Các Tổ phó 

2. Ông Nguyễn Việt Hưng, Trưởng Công an thành phố; 

3. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế Sầm Sơn; 

  Các Tổ viên 

4. Ông Vũ Đình Thịnh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH thành phố; 

5. Ông Phạm Xuân Trưởng, Trưởng phòng Giáo duc & ĐT thành phố; 

6. Bà Đàm Thị Thái, Trưởng phòng Văn hóa – TT thành phố; 

7. Ông Cao Văn Tâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch Sầm Sơn; 

8. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố; 

9. Ông Lê Thành Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn; 

10. Bà Lê Thị Hương, Viên chức biệt phái phòng Y tế thành phố, 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ giám sát 

- Tham mưu cho UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố trong công 

tác triển khai các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới theo quy định. 
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- Tiếp nhận thông tin từ Ban chỉ đạo tỉnh về những người nhập cảnh vào địa 

bàn thành phố và tổng hợp thông tin có liên quan từ cấp xã, phường để báo cáo về 

Sở Y tế  - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh để kịp thời triển khai các biện 

pháp cách ly, phòng chống dịch theo quy định. 

- Chủ động thực hiện rà soát và quản lý, truy vết tất cả các đối tượng từ vùng 

dịch đang hoạt động về địa phương chưa được giám sát y tế. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đông đốc và giám sát hoạt động của Tổ giám 

sát tại các xã, phường, thôn, Tổ dân phố trên địa bàn về thực hiện các chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế để phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn. 

- Tổng hợp kết quả giám sát của các tổ giám sát cấp xã để báo cáo Ban chỉ 

đạo phòng, chống chống dịch Covid-19 tỉnh. 

- Các Thành viên Tổ giám sát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ 

cụ thể do Tổ trưởng phân công; được điều động cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý 

để thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.  

- Tổ giám sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

864/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan, Chủ tịch UBND các xã, phường và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ; 

- Sở Y tế (b/c); 

- TTr Thành ủy, HĐND Tp (b/c); 

- Các PCT UBND tp; 

- UBND xã, phường; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Tất Thắng 
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