ƯBBC H. MƯỦNG KHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TIẺU BAN ĐẢM BẢO CỐNG TÁC Y TẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ĩ í

Mường Khương, ngày J 2 tháng 3 năm 202ỉ

/T B -TB Đ B C TY T

THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban đảm bảo công tác y tế,
phòng chông dịch bện 1 phục vụ công tác bâu cử Q uôc hội khóa X V và
Đ ại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
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Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-ƯBBC ngày 8/2/2021 của ủ y ban bầu cử
huyện Mường Khương, về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo công tác Y tế, phòng
chống dịch bệnh phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu hôi đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Căn cứ Kế hoạch số: Q/j /KH-TBĐBCTYT ngày /fũ /3/2021 của Tiểu ban
đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh phục vụ công tác bầu cử Quốc hôi
khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Trưởng Tiểu ban Tiểu ban đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh
phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026, phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thee như sau;
1. Ông: Hoàng Truửng Minh - UVBTV, Phó chủ tịch ƯBND huyện, Phó
Chủ tịch UBBC - Trưỏìig tiểu ban;

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Tiểu ban đảm bảo công tác y tế
phòng chống dịch bệnh phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu
hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-202 (sau đây gọi tắt là Tiểu ban)] chủ
trì các cuộc họp của Tiếu ban; chịu trách nhiệm trước UBBC huyện về kết quả đảm
bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa
XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
- Trực tiêp chỉ đạo các đơn vị Y tế trên địa bàn thực hiện chức năng nhiêm
vụ của từng đơn vị theo Ke hoạch của Tiểu ban.
- Chỉ đạo công tác kiếm tra, giám sát triển khai các hoạt động của Tiểu ban.
2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc trung tâm Y tế - Phó truửng tiểu ban

- Phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm
trên các địa bàn; Chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn tay nhanh, hóa chất,
vật tư trang thiêt bị chông dịch cho các điểm bầu cử.
- Bố trí lực lượng, phường tiện trực phòng chống dịch đảm bảo theo quy định.
- Xử lý công việc của Tiểu ban khi đồng chí Trưởng Tiểu ban đi vắng; giúp
Trưởng Tiêu ban triên khai thực hiện, theo dõi, kiêm tra, giám sát các hoạt động của
Tiểu ban đảm bảo theo quy định.
- Tham mưu báo cáo đột xuất, định kỳ kết quả hoạt động của Tiểu ban đảm bảo
theo quy định.

Trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn đảm bảo công tác Y tế trong suốt quá
trình diễn ra bầu cử, tổng hợp báo cáo về ủ y ban Bầu cử và Sở Y tế theo quy định.
Phụ trách các điểm bầu cử các xã Tả Thàng, La Pan Tẩn, Cao Sơn, Lùng Khấu
Nhin, Tả Gia Khâu,Tả Ngải Chồ, Dìn Chin và Nấm Lư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công
3. Ông Phạm H ồng Việt - Giám đốc Bệnh viện đa khoa - Thành viên

- Phụ trách thường trực cấp cứu, thành lập các tổ cấp cứu lưu động cùng
phương tiện xe cứu thương, thuốc, phương tiện cấp cứu, đảm bảo sơ cấp cứu tại
các cụm điếm bầu cử
- Chỉ đạo Phòng khám đa khoa khu vực sẵn sàng tiếp đón sơ cấp cứu cho
người tham gia bấu cử khi có diễn biến bất thường.
^- Tổng họp báo cáo định kỳ, đột xuất các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách
gửi về Trung tâm Y tế huyện đảm bảo theo quy định.
- Phụ trách các điểm bầu cử Tung Chung Phố, Pha Long, Thị Trấn Mường
Khương, Nậm Chảy, Thanh Bình, Bản Sen, Lùng Vai và Bản Lầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công.
4. Bà Phạm Thị Thủy - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện Thành viên

- Tống họp báo cáo trong quá trình bầu cử
- Phụ trách các điểm bầu cử tại các cơ quan trong huyện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công
Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Tiểu ban
đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử Quố hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Mường Khương; đề nghị các đòng chí thành
viên căn cứ nhiệm vụ nghiêm túc triển khai, thực hiện đảm bảo theo quy định./.
Nơi nhận ĩ
T T H uyện ủy, H Đ N D , Ư B N D huyện;
- U B B C huyện;
- ủ y ban M T T Q và các đoàn thể huyện;
- Các Đ/c thành viên tiểu ban đảm bảo công tác
Y tế, phòng c h ống dịch bệnh;
- U B N D các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- L ư u : VT, T B D B C T Y T .
-

PHÓ CHỦ TỊCH UBBC HUYỆN
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