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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính  phủ 

về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 4279/SYT-NVYD ngày 29/8/2021 của Sở Y tế về việc 

hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Khoa 

học và Công nghệ (gọi tắt là Ban chỉ huy) gồm các thành viên dưới đây: 

1. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở, Trưởng Ban. 

2. Ông Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch CĐCS, Phó Trưởng 

Ban. 

3. Ông Nguyễn Như Thủy, Chánh Văn phòng, Thành viên. 

4. Ông Hoàng Minh Lũy, Trưởng phòng KHTC, Thành viên. 

5. Ông Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng QLCN&QLCN, Thành viên. 

6. Bà Đỗ Thu Hạnh, Trưởng phòng QLKH, Thành viên. 

7. Bà Phạm Thị Thanh, Chánh Thanh tra Sở, Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Ban chỉ huy 

1. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch 

bệnh tại Sở KH&CN theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 

Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chỉ đạo xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch 
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Covid-19 tại Sở KH&CN và trực tiếp chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh do 

dịch Covid-19 gây ra. 

3. Chỉ đạo công tác truyền thông của cơ quan về tính chất nguy hiểm và tác 

hại nghiêm trọng của dịch bệnh gây ra; thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến 

dịch tại cơ quan và các ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của cơ quan để 

nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị. 

4. Các thành viên Ban chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban chỉ 

huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chủ tịch CĐCS, Trưởng các phòng chuyên môn 

và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế ; 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hà 
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