
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SNV Kon Tum, ngày       tháng 9 năm 2021 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19  

tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM 
 

 

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc, trực 

thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc 

Sở Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc, trực 

thuộc và lề lối làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; 

Thực hiện Văn bản số 3900/CV-BCĐ ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn phòng, chống 

dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tại Sở Nội vụ 

tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Ban chỉ đạo), thành phần gồm: 

1. Trưởng ban: Giám đốc Sở Nội vụ. 

2. Phó Trưởng ban 

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực Hành chính - Tổng hợp; 

- Phó Giám đốc Sở kiêm Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ. 

3. Các thành viên 

- Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 

- Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy. 

- Trưởng phòng Công chức viên chức. 

- Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng. 

- Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ. 

- Chánh Thanh tra Sở. 

- Trưởng Ban Tôn giáo. 

- Bí thư Chi Đoàn. 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ 
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- Đảm bảo và chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai các biện pháp trong công 

tác phòng chống dịch Covid -19 tại Sở Nội vụ. 

- Chỉ đạo đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; công chức và người lao động Sở Nội 

vụ tham gia triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị. 

- Kịp thời báo cáo UBND tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid tỉnh 

khi có dịch xảy ra tại cơ quan. 

- Xây dựng kịch bản, phương án và kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể trong 

mọi tình huống có dịch và chưa có dịch xảy ra tại cơ quan. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, siết chặt các quy định phòng chống 

dịch Covid-19 tại cơ quan. 

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo. 

Các thành viên Ban chỉ đạo là Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trực 

tiếp phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại đơn vị mình; chịu trách 

nhiệm trước tập thể lãnh đạo Sở khi để dịch bệnh xảy ra tại đơn vị mình phụ trách; 

báo cáo ngay Lãnh đạo Sở khi có trường hợp đi về từ vùng dịch, các trường hợp 

F1, F2, F3 tại đơn vị mình phụ trách để kịp thời, xử lý. 

Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; Trưởng các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở; công chức, người lao động Sở Nội vụ và các thành viên nêu tại Điều 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/h);  

- Lãnh đạo Sở (biết); 

- Sở Y tế (T/d); 

- Trang thông tin Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Lân 
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