
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hƣơng Khê 
 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

COVID - 19 HUYỆN HƢƠNG KHÊ 
 

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 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời 

gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế tại Tờ trình số 60/TTr-PYT ngày 02/9/2021, 

sau khi có ý kiến thống nhất của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hƣơng Khê. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Thủ Trƣởng các phòng, ban, ngành đơn vị liên quan; thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hƣơng Khê chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 2; 
- UBND tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- Thƣờng trực Huyện ủy;                        
- Thƣờng trực HĐND huyện;              
-  hủ tịch, các   T UBND huyện; 
-  ác phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lƣu: B Đ. 
 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Ngô Xuân Ninh 

 UBND HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

 

Số: 19/QĐ-B Đ 
  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hương Khê, ngày  02 tháng 9 năm 2021 
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