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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch  

COVID-19 thành phố Lạng Sơn 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

 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 Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm ngày 21/11/2007;  

 Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19  trên địa bàn thành phố Lạng Sơn;  

 Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tại Tờ trình số 04-

TTr/BDVTU ngày 03/6/2021.  
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

 Điều 1. Thành lập Tổ Thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-

19  thành phố Lạng Sơn (gọi tắt là Tổ Thông tin), gồm các thành viên sau:  

 1. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Tổ trưởng. 

 2. Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Tổ phó. 

 3. Đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố - Tổ phó. 

 4. Đồng chí Phó Trưởng Công an thành phố - Tổ viên. 

 5. Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo thành phố - Tổ viên. 

 6. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố - Tổ viên. 

 7. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố - Tổ viên. 

 8. Đồng chí Phó Bí thư Đoàn thanh niên thành phố - Tổ viên. 

 9. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố - Tổ viên. 

 10. Đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa -Thể thao  thành phố - Tổ viên. 

 11. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố - phụ trách 

mảng VH-XH- Tổ viên. 

 12. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 08 phường, xã - Tổ viên. 

 13. Đồng chí chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy - Tổ viên - thư ký. 
 

 Điều 2. Nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Tổ Thông tin 

 1. Tổ Thông tin tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) thực hiện những nhiệm vụ sau:  



 1.1. Cập nhật, tổng hợp nhanh các nguồn thông tin, phân tích thông tin, dữ 

liệu về các ca bệnh F0, F1, F2, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố  

xử lý việc truy vết, xét nghiệm và đánh giá nguy cơ lây lan.  

 1.2. Nắm bắt, tổng hợp và đề xuất cơ chế giám sát, nhất là đối với những 

trường hợp công nhân trở về từ các khu công nghiệp, các cá nhân có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và các cá nhân phải cách ly theo quy định.  

 1.3. Tổng hợp thông tin, dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch 

trên địa bàn thành phố. Báo cáo, kịp thời đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố những 

nội dung cần tập trung chỉ đạo, ứng phó, nhất là trong các đợt nghỉ lễ, các sự 

kiện văn hóa, xã hội đặc biệt.  

 1.4. Tổng hợp, nắm tình hình và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổ 

COVID cộng đồng tại khu dân cư trên địa bàn thành phố.  

 2. Tổ chức, hoạt động của Tổ Thông tin 

 2.1. Tổ Thông tin làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng quy định 

chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ Thông tin.  

 2.2. Các văn bản của Tổ Thông tin do Tổ trưởng ký được sử dụng con dấu 

của Ban Dân vận Thành uỷ.  

 2.3. Ban Dân vận Thành ủy có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện và cơ 

sở vật chất để Tổ Thông tin hoạt động. Thành lập nhóm Zalo của Tổ Thông tin 

để trực tiếp trao đổi, nắm bắt, tổng hợp thông tin, báo cáo tình hình phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.  

 2.4. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm 

cung cấp thông tin, báo cáo, cung cấp các văn bản, số liệu có liên quan đến công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Tổ Thông tin kịp thời, 

đúng quy định.  

 3. Chế độ thông tin báo cáo 

 3.1. Các thành viên của Tổ Thông tin báo cáo trực tiếp kết quả thực hiện 

nhiệm vụ thông qua nhóm Zalo của Tổ hoặc báo cáo trực tiếp bằng điện thoại 

với Tổ trưởng hoặc Tổ phó khi có tình huống khẩn cấp.  

 3.2. Tổ Thông tin báo cáo định kỳ bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp 

bằng điện thoại với Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố khi có tình huống khẩn cấp.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ 

quan có thành viên tham gia Tổ Thông tin, các thành viên Tổ thông tin tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- Sở Y tế (b/c); 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

-  CT, các PCT UBND TP; 

-  Các đơn vị thành viên BCĐ phòng, chống dịch TP;  

- C, PCVP; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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