UBND TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ PHÒNG CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/QĐ-BCĐ

Lai Châu, ngày 25 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Bổ sung nhân lực Chốt kiểm soát liên ngành tạm thời để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 số 01 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH
BỆNH COVID-19 TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp
mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona;
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban chỉ đạo
phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về thành lập Chốt kiểm soát liên ngành
tạm thời để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động và phân
công nhiệm vụ của Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Chốt kiểm soát dịch bệnh
Covid-19 tại Km 88 - km 89, Quốc lộ 4D, đèo Hoàng Liên Sơn, xã Sơn Bình,
huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (Chốt kiểm soát số 01);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung 07 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm
soát số 01 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể:
1. Y tế: 04 cán bộ;
2. Công an: 03 cán bộ, chiến sỹ.
Điều 2. Nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ được bổ sung do Chốt trưởng phân
công. Chịu sự điều hành, quản lý trực tiếp của Chốt trưởng; tuân thủ, chấp hành
quy chế hoạt động của Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và chịu sự chỉ đạo về
chuyên môn của cơ quan quản lý trực tiếp.
Yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh cử cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại
Chốt kiểm soát Covid-19 số 01.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung Quyết định
số 21/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh về thành lập Chốt kiểm
soát liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Lai Châu.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Y tế, Công an
tỉnh, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Tam Đường; Thủ trưởng các sở, ngành,
cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c);
- TT UBND tỉnh (U);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- TTYT huyện Tam Đường;
- Lưu: VT, TH (đ/c Chanh), VX3.
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