
TỈNH ỦY BẮC KẠN 

* 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Số 396-QĐ/TU     Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc thành lập Ban Chỉ đạo  

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn 

----- 

 

- Căn cứ Thông báo số 10-TB/VPTW, ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Văn 

phòng Trung ương Đảng về kết luận của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh 

và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; 

- Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 

về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/TU, ngày 11 tháng 12 năm 2020 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  

- Xét đề nghị của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 51-

CV/BCSĐ, ngày 05 tháng 9 năm 2021, 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn 

(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Bí thư Tỉnh ủy.  

2. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội; 

- Giám đốc Sở Y tế. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo 

- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Giám đốc Công an tỉnh; 

- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Bí thư Tỉnh đoàn; 

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Giám đốc Sở Công Thương; 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở Tài chính; 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; 

- Tổng biên tập Báo Bắc Kạn; 

- Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh; 

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

Điều 2.  Nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo: 

Thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.  

Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo được sử 

dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán 

sự đảng, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, Ban Thường vụ các 

huyện ủy, thành ủy và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định này thay thế các quyết định khác của tỉnh về thành lập Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ, 

- Bộ Y tế, 

- Như Điều 3, 

- Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
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